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Vodotesná

 

QG3190

Dokonalá viditeľnosť,

maximálna presnosť

Revolučná technológia MicroBlade je navrhnutá tak, aby vám poskytla nebývalú

presnosť pri vytváraní presne želaného vzhľadu.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Technológia MicroBlade pre bezkonkurenčnú presnosť

Ostrejšie ako titán*: tvrdené oceľové čepele pre dlhú životnosť

Prináša maximálne jednoduché používanie

100 % vodotesný pre používanie v sprche a jednoduché čistenie

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

9+ nástavcov na vytvorenie ľubovoľného strihu od hlavy po päty



Súprava na úpravu chĺpkov QG3190/00

Hlavné prvky Technické údaje

100 % vodotesný

100 % vodotesný pre jednoduché používanie a

čistenie.

Technológia MicroBlade

Revolučná technológia MicroBlade je

navrhnutá tak, aby vám poskytla nebývalú

presnosť pri vytváraní presne želaného vzhľadu.

Ostrejšie ako titán*

Tvrdené samoostriace oceľové čepele Inox sú

ostrejšie ako titán*.

9+ nástavcov

Spoločnosť Philips ponúka novú súpravu na

úpravu chĺpkov, ktorá vám umožní vytvorenie

ľubovoľného strihu od hlavy až po päty so

špičkovou presnosťou a dodá vám tak pocit

sebavedomia z dokonalého výsledku

 

Strihací systém

Počet nastavení dĺžky: 9

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Jednoduché používanie

Pevné nastavenia dĺžky

Pomôcky na uskladnenie: Stojan

Bez potreby údržby – nie je potrebný olej

Holenie za mokra aj za sucha: 100%

vodotesný pre jednoduché používanie a

čistenie

Umývanie pod tečúcou vodou

Napájací systém

Čas nabíjania: 10 hodín

Prevádzkový čas: 35 minút

Použitie: Len bez kábla

Príslušenstvo

Čistiaca kefa

Služba

2-ročná celosvetová záruka

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Štýly: Briadka, Gotická briadka, Kozia briadka,

Fúzy, Kotlety, Prestrihajte si vlasy na hlave,

Dôkladný strih, Tvarovanie obočia

Nástavce

Hrebeňový nástavec na obočie so 4 polohami

Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy s 9

polohami

Nástavec strihača vlasov s 9 polohami

Zastrihávacia čepeľ plnej veľkosti: 32 mm

Holiaci strojček s mikrofóliou: 21 mm

Mikrozastrihávač: 8 mm

Zastrihávač chĺpkov nosa a uší

Presný zastrihávač: 21 mm
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