
Zestaw do golenia

Multigroom

QG3270/32

Do wszystkich stylów, bez kompromisów
Golarka z akumulatorem litowo-jonowym

Zestaw do golenia we wszystkich stylach, moc akumulatora litowo-jonowego,

wspaniała wydajność i łagodny dla skóry trymer. Dzięki temu z absolutną precyzją

stworzysz dowolny styl i będziesz dumny z ostatecznego rezultatu.

Wygodne użytkowanie

Godzinne ładowanie wystarcza na 50 minut działania akumulatorowego

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania, nie wymaga smarowania

Golarkę wystarczy opłukać

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Podstawka ładująca i etui: pełne naładowanie i pełna gotowość do użytku

Wszystkie style (bez wyjątku)

Superszeroka maszynka umożliwia skuteczne strzyżenie włosów.

Pełnowymiarowy trymer do linii szyi, bokobrodów i podbródka

Nasadka do przycinania włosów z 9 ustawieniami długości

Nasadka grzebieniowa do brody i wąsów z 9 ustawieniami długości

Precyzyjny trymer pozwala dopracować efekt

Minigolarka umożliwia dokładne wykończenie krawędzi brody

Precyzyjny trymer do przycinania brwi oraz włosów w nosie i uszach

Działanie łagodne dla skóry



Zestaw do golenia QG3270/32

Zalety Dane techniczne

1 godzina ładowania

Trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia 50

minut działania po godzinie ładowania.

Szybkie 10-minutowe ładowanie wystarcza na

10 minut działania, więc z urządzenia można

skorzystać praktycznie w każdej chwili.

Nasadka do brody i wąsów

Nasadka do brody i wąsów jest przystosowana

do pełnowymiarowego trymera i ma 9

ustawień długości, dzięki czemu można

przycinać brodę według swoich upodobań.

Trwała konstrukcja

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej

cechują się trwałą konstrukcją. Są objęte 2-

letnią światową gwarancją, mają uniwersalny

zakres napięć i nie trzeba ich smarować.

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Urządzenie może pracować na zasilaniu

akumulatorowym lub sieciowym.

Superszeroka maszynka do strzyżenia

Superszeroka maszynka umożliwia strzyżenie

włosów oraz ich skuteczne przycinanie na

dużej powierzchni ciała.

Pełnowymiarowy trymer

Pełnowymiarowy trymer jest odpowiedni do

wykańczania i precyzyjnego modelowania

brody. Można go także używać bez nasadki

grzebieniowej w celu uzyskania efektu 3-

dniowego zarostu.

Nasadka do przycinania włosów

Nasadka do przycinania jest przystosowana do

superszerokiej maszynki do strzyżenia i ma 9

ustawień długości, co pozwala zachować

schludną i wymodelowaną fryzurę między

wizytami u fryzjera.

Minigolarka

Minigolarka zapewnia efekt schludnego

zarostu — służy do precyzyjnego modelowania

brody po zakończeniu przycinania.

Trymer do przycinania włosów w nosie

Precyzyjny trymer służy do przycinania brwi

oraz usuwania zbędnych włosów z nosa i uszu.

Precyzyjny trymer

Precyzyjny trymer pozwala wyrazić swój styl

— umożliwia tworzenie cienkich linii i

dopracowywanie detali.

Nasadki z możliwością mycia

Wystarczy zdjąć nasadki i opłukać je

dokładnie pod bieżącą wodą.

 

Akcesoria

Podstawka ładująca

Etui do przechowywania

Wyglądaj tak jak chcesz

Liczba ustawień długości: 9 zabezpieczonych

ustawień długości

Narzędzia do stylizacji: Nasadka

grzebieniowa do strzyżenia z 9 ustawieniami

długości, Nasadka grzebieniowa do brody i

wąsów

Łatwa obsługa

Na mokro i na sucho: Nasadki z możliwością

mycia

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowa

Czas ładowania: 1 godzina

Czas działania: 50 minut

Użytkowanie: Bezprzewodowe lub zasilanie

sieciowe

Uniwersalny zakres napięć: 100–240 V

Wyposażenie dodatkowe

Pełnowymiarowe ostrze trymera

Maszynka do strzyżenia włosów: 41 mm

Minigolarka

Trymer do brwi i włosów w nosie i w uszach

Precyzyjny trymer: 21 mm

Konserwacja

Gwarancja: 2 lata gwarancji

Smarowanie: Ostrza nie wymagają

smarowania

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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