
Víceúčelový zastřihovač
vousů a vlasů 3v1

Multigroom series 3000

 
2 nástavce a 1 hřeben

bezdrátový, plně omyvatelný

břity šetrné k pokožce

60min bezdrátové použití / 10h
nabíjení

 
QG3320/15

Zastřihovač vousů a přesný zastřihovač – „vše

v jednom“

Vodotěsný zastřihovač 3 v 1 pro maximální všestrannost

Vyzkoušejte různou úpravu vousů, kníru a kotlet pomocí tohoto zastřihovače „vše

v jednom“. 3 nástavce vám dávají možnost bez potíží vyzkoušet mnoho různých

vizáží.

Všestrannost

Zastřihujte kotlety a vousy na tváři i krku a váš vzhled bude dokonalý

18 nastavitelných délek (1–18 mm) pro rovnoměrný plnovous nebo strniště

Zbavte se šetrně nežádoucích chloupků v nose a uších

Snadné použití

Vysoce výkonné břity šetrné k pokožce pro jemné zastřihování

60 minut použití bez kabelu na 10hodinové nabití

Zastřihovač lze vyčistit pod tekoucí vodou

Prodloužená 3letá záruka, univerzální napětí, není třeba mazat



Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1 QG3320/15

Přednosti Specifikace

Široký zastřihovač

Zastřihovač plné velikosti bez hřebenu slouží

k doladění stylu a dosažení čistých, ostrých

linií kolem okrajů vousů.

Hřeben na plnovous a strniště

Zastřihněte své vousy na požadovanou délku

uzamčením nastavení, které odpovídá vámi

požadovanému vzhledu. Hřeben na vousy a

strniště nabízí 18 nastavení délky od 1 mm po

18 mm, přičemž mezi nastaveními je přesně

1 mm.

Zastřihovač chloupků v nose

Odstraňte nežádoucí chloupky v nose a uších

snadno a pohodlně.

Břity šetrné k pokožce

Získejte jemný zástřih s vysokým výkonem.

Samoostřicí břity jsou vyrobeny z jemné

chromované oceli poskytující trvale vysoký

výkon. Jejich zaoblené špičky a hřebeny

zajišťují plynulý, bezpečný kontakt s vaší

pokožkou.

Doba provozu 60 min, nabíjení 10 h

Naše nové břity snižují tření, což umožňuje až

o 70 % delší provoz oproti předchozím

modelům.

Plně omyvatelný

Po každém použití jednoduše opláchněte břity

a hřeben pro dlouhotrvající výkon.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Zaregistrujte

svůj výrobek do 3 měsíců od

nákupu na http://www.philips.cz/myphilips a

získejte 1 rok záruky navíc. Výrobky mají

kompatibilní univerzální napětí a nikdy je

nemusíte promazávat.

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nástavců/hřebenů: 2 nástavce a

1 hřeben

Nástroje pro vytváření zástřihů: Zastřihovač,

Rotační zastřihovač chloupků v nose, Hřeben

na vousy a strniště s 18 nastaveními

Počet nastavení délky: 18 integrovaných

nastavení délky

Styling tváře: Knír, Dlouhé vousy, Krátké

vousy, Strniště, Jemné tvarování, Ostré linie,

Kozí bradka

Snadné použití

Suché a mokré používání: Plně omyvatelný

Displej: Indikátor nabíjení

Design

Barva: Černá se stříbrnými detaily

Rukojeť: Snadné uchopení

Spotřeba

Typ baterie: Ni-MH

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 10 hodin

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

Prodloužená 3letá záruka: Ano

Není třeba mazat: Ano

Samoostřicí břity: Ano

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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