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Για όλα τα στυλ, χωρίς συμβιβασμούς
Ξυριστική μηχανή με ισχύ μπαταρίας ιόντων λιθίου

Σετ περιποίησης για όλα τα στυλ, χωρίς συμβιβασμούς. Με την ισχύ μπαταρίας ιόντων λιθίου,

κορυφαία απόδοση και τρίμερ φιλικό προς το δέρμα, είναι σχεδιασμένο να δημιουργεί

οποιοδήποτε στυλ θέλετε με εξαιρετική ακρίβεια, προσφέροντάς σας την ικανοποίηση ενός

τέλειου αποτελέσματος.

Εύκολη χρήση

50 λεπτά ασύρματης χρήσης μετά από γρήγορη φόρτιση 1 ώρας.

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν απαιτείται λίπανση

Καθαρίζεται με ένα απλό ξέβγαλμα

Ασύρματη και ενσύρματη χρήση

Βάση φόρτισης και θήκη: εύκολη φόρτιση και μεταφορά

Για όλα τα στυλ, χωρίς συμβιβασμούς

Πολύ φαρδιά και αποτελεσματική κουρευτική μηχανή.

Τρίμερ πλήρους μεγέθους για λαιμό, φαβορίτες και πιγούνι.

Χτένα κουρέματος μαλλιών με 9 ρυθμίσεις μήκους

Χτένα για γένια και μουστάκι με 9 ρυθμίσεις μήκους

Τρίμερ ακριβείας για μικρές λεπτομέρειες, για άψογο στυλ

Μικρή ξυριστική μηχανή για τέλειο φινίρισμα στα άκρα των γενιών σας

Τρίμερ ακριβείας για τη μύτη. Είναι κατάλληλο για τη μύτη, τα αυτιά και τα φρύδια

Φιλικό προς την επιδερμίδα



Σετ περιποίησης QG3270/32

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Φόρτιση 1 ώρας

Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου διαρκεί 50 λεπτά

μετά από φόρτιση 1 ώρας. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή,

καθώς διαθέτει και την επιλογή γρήγορης φόρτισης

10 λεπτών που σας προσφέρει 10 λεπτά

περιποίησης.

Χτένα για γένια και μουστάκι

Η χτένα για γένια και μουστάκι προσαρμόζεται στο

τρίμερ πλήρους μεγέθους, ενώ διαθέτει 9

διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους, για να επιλέγετε το

στυλ που σας ταιριάζει.

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από διεθνή εγγύηση 2 ετών, είναι συμβατά με τις

τάσεις δικτύου όλων των χωρών και δεν

χρειάζονται ποτέ λίπανση.

Ασύρματη και ενσύρματη χρήση

Χρησιμοποιήστε το με καλώδιο ή χωρίς.

Πολύ φαρδιά κουρευτική μηχανή

Με την πολύ φαρδιά μηχανή μπορείτε να κουρεύεστε

ή να αφαιρείτε τρίχες από μεγάλες περιοχές.

Τρίμερ πλήρους μεγέθους

Με το τρίμερ πλήρους μεγέθους μπορείτε να βάζετε

τις τελευταίες πινελιές στην εμφάνισή σας και να

δημιουργείτε καθαρές γραμμές στα άκρα.

Χρησιμοποιήστε το και χωρίς χτένα, για γένια 3

ημερών.

Χτένα κουρέματος μαλλιών

Η χτένα κουρέματος μαλλιών προσαρμόζεται στην

φαρδιά κουρευτική μηχανή, ενώ διαθέτει 9

διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους, για περιποιημένα

μαλλιά ανάμεσα στα κουρέματα.

Μικρή ξυριστική μηχανή

Χρησιμοποιήστε τη μικρή ξυριστική μηχανή αφού

τριμάρετε τα άκρα των γενιών σας, για τέλεια,

καθαρή, άψογα φινιρισμένη όψη.

Τρίμερ για τη μύτη

Χρησιμοποιήστε το τρίμερ για τη μύτη στη μύτη, στα

αυτιά και στα φρύδια, για να αφαιρέσετε τις

ανεπιθύμητες τρίχες.

Τρίμερ ακριβείας

Χρησιμοποιήστε το τρίμερ ακριβείας για να

δημιουργήσετε τις λεπτές γραμμές και τις

λεπτομέρειες που καθορίζουν το στυλ σας.

Πλενόμενα εξαρτήματα

Αποσυνδέστε τα εξαρτήματα και καθαρίστε τα

προσεκτικά κάτω από τη βρύση.

Αξεσουάρ

Βάση φόρτισης

Θήκη φύλαξης

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 9 ρυθμίσεις μήκους με

ασφάλεια

Εργαλεία στάιλινγκ: Χτένα κουρέματος μαλλιών 9

θέσεων, Οδηγός για γένια και μουστάκι

Ευκολία στη χρήση

Υγρή και στεγνή χρήση: Πλενόμενα εξαρτήματα

Ισχυρό σύστημα

Τύπος μπαταριών: Λιθίου

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά

Χρήση: Με και χωρίς καλώδιο

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση: 100-240 V

Εξαρτήματα

Λεπίδες τρίμερ, πλήρους μεγέθους

Κουρευτική μηχανή: 41 χιλ.

Μικρή ξυριστική μηχανή

Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια

Τρίμερ ακριβείας: 21 χιλ.

Συντήρηση

Εγγύηση: Διετής εγγύηση διεθνώς

Λίπανση: Οι λεπίδες δεν χρειάζονται λίπανση

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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