
Súprava na úpravu
chĺpkov

Multigroom

 
Zastrihávanie, 35 min.
používania

Vhodné na tvár aj vlasy

 

QG3250/32

Dokonalá starostlivosť pre mužov
S vylepšenou presnosťou a zastrihávačom, ktorý je jemný k

pokožke

Holiaci strojček Philips Multigroom QG3250/32 určený na dokonalú starostlivosť

pre mužov s výkonným zastrihávačom, ktorý je navyše jemný k pokožke.

Umožňuje vytvoriť akýkoľvek strih s takou presnosťou, že budete môcť byť pyšní

na každý svoj štýlový výtvor.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Nabíjateľný bezšnúrový

Ostrejšie hrany pre ešte lepšie strihanie

Zaoblený ochranný kryt umožňuje účinnejšie kĺzanie po pokožke

Prináša maximálne jednoduché používanie

Umývateľné príslušenstvo

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Hrebeňový nástavec na fúzy a bradu sa uzamkne v 9 nastaveniach

Nástavec strihača vlasov sa uzamkne v 9 nastaveniach

Veľký zastrihávač pre bradu a vlasy na hlave

Mini holiaci strojček na zastrihávanie okrajov pre precízne výsledky

Zastrihávač chĺpkov nosa, uší a obočia

Precízny detailný zastrihávač na tvorbu a udržiavanie línií



Súprava na úpravu chĺpkov QG3250/32

Hlavné prvky Technické údaje

Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy s 9

polohami

9 nastavení dĺžky tohto zastrihávača Philips

vám umožní zastrihnúť fúzy a bradu presne

podľa vašich predstáv.

Nástavec strihača vlasov s 9 polohami

9 nastavení dĺžky tohto zastrihávača Philips

umožní vytvoriť elegantný a štýlový účes.

Čas nabíjania a prevádzky

10-hodinové nabíjanie pre až 35-minútovú

bezšnúrovú prevádzku

Veľký zastrihávač

Ak použijete veľký zastrihávač bez

hrebeňového nástavca, dosiahnete vzhľad

brady so strniskom.

Mini strojček

Dolaďte strih vašej brady pomocou mini

holiaceho strojčeka, ktorý vytvorí hladké a

zarovnané okraje.

Nové ostrejšie hrany

Ostrejšie hrany poskytnú účinnejšie strihanie

pre rýchlejšie a lepšie výsledky

Zastrihávač chĺpkov nosa, uší a obočia

Na jednoduché a bezbolestné strihanie

nežiaducich chĺpkov.

Precízny detailný zastrihávač

Vytvorte ľubovoľný precízny zostrih podľa

svojich predstáv

Zaoblený ochranný kryt

Zaoblený hrot zastrihávača zabraňuje

poškriabaniu pokožky a poskytuje maximálne

pohodlie.

Umývateľné príslušenstvo

Umývateľné príslušenstvo na rýchle a

pohodlné čistenie.

 

Jednoduché používanie

Holenie za mokra aj za sucha: Umývateľné

príslušenstvo

Napájací systém

Typ batérie: NiMH

Čas nabíjania: 10 hodín

Prevádzkový čas: 35 minút

Použitie: Len bez kábla

Celosvetové napájacie napätie: 100 - 240 V

Príslušenstvo

Nabíjací podstavec: áno

Úschovné puzdro: áno

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Tvarovacie nástroje: Nástavec strihača vlasov

s 9 polohami, Hrebeňový nástavec na bradu a

fúzy

Počet nastavení dĺžky: 9 pevných nastavení

dĺžky

Nástavce

Zastrihávacia čepeľ plnej veľkosti: 32 mm

Mini strojček: áno

Presný zastrihávač: 21 mm

Zastrihávač chĺpkov nosa, uší a obočia: áno

Údržba

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Mazanie: Čepele nevyžadujú mazanie
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