
Тример за брада и

детайли "3 в 1"

Multigroom series 3000

  2 приставки и 1 гребен

безкабелна, изцяло миеща се

щадящи кожата ножчета

60 мин без кабел/10 ч зареждане

 
QG3320/15

Тример "всичко в едно" за брада и детайли
Водоустойчив тример "3 в 1" за максимална гъвкавост

Изпробвайте различни стилове на брадата, мустаците и бакенбардите с този тример

"всичко в едно". 3 приставки ви дават възможността лесно да опитате много различни визии.

Универсален

Оформяйте лицето, врата и бакенбардите си за завършен вид

18 регулируеми дължини (1 – 18 мм) за равномерна брада и набола брада

Нежно се освободете от нежеланите косми в носа и ушите

Лесна употреба

Щадящи кожата високо ефективни ножчета за нежно подстригване

60 минути работа без кабел след 10 часа зареждане

Тримерът може да се изплаква под течаща вода

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят, не се нуждае от смазване



Тример за брада и детайли "3 в 1" QG3320/15

Акценти Спецификации

Нормален размер тример

Използвайте тримера в пълен размер без гребен за

завършен вид, за да получите изчистени, остри линии

около краищата на брадата ви.

Гребен за брада и набола брада

Подстрижете брадата си с исканата дължината, като

зададете настройката, която приляга на вашия желан

вид. Гребенът за брада и набола брада предлага

настройки за 18 регулируеми дължини от 1 мм до 18

мм, с точност от 1 мм между всяка.

Тример за нос

Премахнете нежелани косми в носа и ушите лесно и

удобно.

Щадящи кожата ножчета

Получаване на нежно подстригване с високо качество.

Ножчетата са самонаточващи се и са направени от

фино стрита хромирана стомана, за да ви дадат

дълготрайна ефективност. Техните заоблени

връхчета и гребенът осигуряват гладък и защитен

контакт с кожата ви.

60 мин време за работа, 10-часово зареждане

Нашите нови ножчета намалят триенето, за да ви

доставят до 70% повече време на работа от

предходните модели.

Може да се мие изцяло

Просто изплакнете ножчетата и гребените след

всяко подстригване за дълготрайна

производителност.

Създаден за дълъг живот

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция,

работят с напреженията в цял свят и никога не се

нуждаят от смазване.

Създайте стила, който желаете

Брой приставки/гребени: 2 приставки и 1 гребен

Инструменти за стилизиране: Машинка за

подстригване, Въртящ се тример за нос, Гребен с 18

настройки за брада и набола брада

Множество настройки на дължината: 18 вградени

настройки за дължина

Оформяне на лицето:

Мустаци, Дълга брада, Къса брада, Набола брада,

Фино оформяне, Чисти линии, Козя брадичка

Лесна употреба

Мокро и сухо: Може да се мие изцяло

Дисплей: Индикатор за зареждане

Дизайн

Цвят: Черно със сребристи детайли

Дръжка: Лесно захващане

Захранване

Тип батерия: Никел-металхидридна

Време на работа: 60 минути

Зареждане: 10 часа за пълно зареждане

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

2 години гаранция

Не се нуждае от смазване

Самонаточващи се ножчета

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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