
3 az 1-ben szakáll- és
igazító vágókészülék

Multigroom series
3000

 
2 tartozék és 1 fésű

vezeték nélküli, teljesen
lemosható

bőrbarát pengék

60 perc vez. nélk. haszn./10 óra
töltés

 
QG3320/15

Univerzális szakáll- és igazító vágókészülék
3 az 1-ben vízálló vágókészülék a maximális sokoldalúság

érdekében

Próbáljon ki más szakáll-, bajusz- és pajesz stílusokat ezzel az univerzális

vágókészülékkel. A 3 tartozék segítségével egyszerűen kipróbálhat különböző

stílusokat.

Sokoldalú

Tegye tökéletessé külsejét az arc, a nyak és a barkó formázásával

18 állítható hossz (1–18 mm) az egyenletes szakáll vagy borosta érdekében

Szabaduljon meg kíméletesen a nemkívánatos orr- és fülszőrzettől

Egyszerű használat

Bőrbarát, nagy teljesítményű pengék a kíméletes vágáshoz

60 perc vezeték nélküli használat 10 órás töltés után

A vágókészülék használat után lemosható a csap alatt

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra



3 az 1-ben szakáll- és igazító vágókészülék QG3320/15

Fénypontok Műszaki adatok

Teljes méretű vágó

Használja fésű nélkül a teljes méretű

vágókészüléket, hogy tökéletes legyen a

stílusa, és tartsa rendben szakálla vonalát az

éles, tiszta kontúrokkal.

Szakáll- és borostafésű

Vágja a szakállát pontosan a megfelelő

hosszúságúra, és rögzítse a beállítást, mely a

leginkább illik a kívánt megjelenéshez. A

szakáll- és borostafésű 18 hosszbeállítást

biztosít: az egyes beállítások közt pontosan 1

mm-es különbségekkel kínál beállítási

lehetőségeket 1–18 mm között.

Orrszőrnyíró

Távolítsa el könnyedén és kényelmesen a nem

kívánatos orr- és fülszőrzetet.

Bőrbarát pengék

Legyen része kíméletes, nagy teljesítményű

vágásban. Az önélező, krómozott finomacélból

készült pengék hosszan tartó teljesítményt

nyújtanak. A lekerekített végeknek és fésűknek

köszönhetően a pengék egyenletesen siklanak

a bőrén, miközben védelmet nyújtanak a bőrrel

való érintkezéskor.

60 perc működési idő, 10 órás töltés

Az új pengék csökkentik a súrlódást, így 70%-

kal hosszabb működési időt biztosítanak a

korábbi modellekhez képest.

Teljesen lemosható

Egyszerűen öblítse le a pengéket és a fésűt

minden használatot követően a hosszan tartó

teljesítmény érdekében.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Tartozékok/fésűk száma: 2 tartozék és 1 fésű

Hajformázók: Teljes méretű vágó, Forgó

orrszőrnyíró, 18 hosszbeállítás, szakáll- és

borostafésű

Hosszbeállítások száma: 18 hosszbeállítás

Arcszőrzetformázó: Bajusz, Hosszú szakáll,

Rövid szakáll, Borostás megjelenés, Alapos

formázás, Éles vonalak, Kecskeszakáll

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz: Teljesen

lemosható

Kijelző: Töltésjelző

Formatervezés

Szín: Fekete, ezüstös árnyalatokkal

Markolat: Kényelmes markolat

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: NiMH

Működési idő: 60 perc

Töltés: Teljes feltöltés 10 óra alatt

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

Önélező pengék

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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