
 

Kit de îngrijire

 

Pro

9-în-1

Rezistent la apă

 

QG3190

Vizibilitate superioară,

precizie maximă

Tehnologia revoluţionară MicroBlade a fost dezvoltată pentru a vă conferi o

precizie fără precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact modelul pe care îl

doriţi.

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Tehnologia MicroBlade pentru precizie fără precedent

Mai ascuţite decât Titanium*: lame din inox ranforsat pentru o durată lungă de viaţă

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

100% rezistent la apă pentru utilizare la duş şi curăţare uşoară

Creaţi-vă coafura dorită

Peste 9 accesorii pentru a crea orice stil doriţi din cap până în picioare



Kit de îngrijire QG3190/00

Repere Specificaţii

100% rezistent la apă

100 % rezistent la apă pentru utilizare şi

curăţare uşoare.

Tehnologie MicroBlade

Tehnologia revoluţionară MicroBlade a fost

dezvoltată pentru a vă conferi o precizie fără

precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact

modelul pe care îl doriţi.

Mai ascuţite decât Titanium*

Lamele din inox ranforsat, cu ascuţire

automată, sunt mai ascuţite decât Titanium*.

Peste 9 accesorii

Philips vă oferă un noi kit de îngrijire, care vă

permite să creaţi orice stil doriţi din cap până

în picioare cu precizie superioară, oferindu-vă

acel sentiment de mândrie al unui rezultat final

perfect

 

Sistem de tăiere

Numărul setărilor de lungime: 9

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Uşor de utilizat

Setări sigure de lungime

Depozitarea: Stand

Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Umed şi uscat: 100 % rezistent la apă pentru

utilizare şi curăţare uşoare

Se curăţă sub jet de apă

Sistem de alimentare

Durată de încărcare: 10 ore

Durată de funcţionare: 35 de minute

Utilizare: Numai fără fir

Accesorii

Perie de curăţat

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Creaţi-vă coafura dorită

Stiluri: Barbă scurtă, Curele pentru bărbie,

Barbişon, Mustaţă, Favoriţi, Tundeţi-vă părul

de pe cap, Coafare detaliată, Stil sprâncene

Accesorii

Pieptene pentru sprâncene, cu patru poziţii

Pieptene pentru barbă şi mustaţă, cu 9

poziţii

Pieptene pentru maşină de tuns, cu 9 poziţii

Maşină de tuns cu lamă normală: 32 mm

Aparat de bărbierit cu micro-folie: 21 mm

Microdispozitiv de tuns: 8 mm

Dispozitiv de tuns pentru nas şi urechi

Dispozitiv de tundere de precizie: 21 mm
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