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Uniwersalny trymer do brody i stylizacji zarostu

Wyjątkowo wszechstronny, wodoodporny trymer 3 w 1

Z tym uniwersalnym trymerem łatwo wystylizujesz brodę, wąsy i bokobrody na

wiele różnych sposobów. Dzięki 3 nasadkom możesz wypróbować niezliczoną

ilość stylów.

Uniwersalny

Przycinanie zarostu na twarzy i szyi oraz bokobrodów w celu wykończenia stylizacji

18 ustawień długości (1–18 mm) pozwalających równo przyciąć brodę lub zarost

Delikatne usuwanie zbędnych włosów z nosa i uszu

Wygodne użytkowanie

Przyjazne dla skóry i niezwykle wydajne ostrza trymera zapewniają delikatne

przycinanie

10 godzin ładowania wystarcza na 60 minut działania bezprzewodowego

Trymer można płukać pod bieżącą wodą

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



Uniwersalny zestaw do stylizacji zarostu QG3320/15

Zalety Dane techniczne

Pełnowymiarowy trymer

Użyj pełnowymiarowego trymera bez nasadki,

aby uzyskać pożądany styl i nienaganny

wygląd krawędzi brody.

Nasadka grzebieniowa do brody i zarostu

Można zablokować odpowiednie ustawienie,

aby uzyskać żądaną długość zarostu. Nasadka

grzebieniowa do brody i zarostu zapewnia 18

ustawień długości w zakresie od 1 do 18 mm, a

odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami

wynosi dokładnie 1 mm.

Trymer do przycinania włosów w nosie

Szybko i łatwo usuń niechciane włosy z nosa i

uszu.

Delikatne dla skóry ostrza

Ciesz się delikatnym, wydajnym przycinaniem.

Samoostrzące się ostrza są wykonane z

dokładnie oszlifowanej, chromowanej stali, co

gwarantuje długi okres eksploatacji.

Zaokrąglone końcówki i nasadki zapewniają

łagodny kontakt ze skórą i jej ochronę.

60 minut działania po 10 godz. ładowania

Nowe ostrza zmniejszają tarcie, zapewniając

nawet o 70% dłuższy czas działania niż w

przypadku poprzednich modeli.

Możliwość pełnego mycia w wodzie

Aby uzyskać długotrwałą efektywność

urządzenia, wystarczy opłukać ostrza i nasadki

po każdym użyciu.

Trwałość

Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji

męskiej cechują się trwałością i wydajnością.

Są objęte 2-letnią światową gwarancją, mają

uniwersalne napięcie i nie trzeba ich

dodatkowo konserwować.

Znajdź swój styl

Liczba nasadek: 2 zwykłe nasadki i 1 nasadka

grzebien.

Narzędzia do stylizacji: Trymer, Obrotowy

trymer do nosa, Nasadka do brody i zarostu z

18 ust. dł.

Liczba ustawień długości: 18 wbudowanych

ustawień długości

Modelowanie zarostu: Wąsy, Długa broda,

Krótka broda, Kilkudniowy zarost,

Szczegółowa stylizacja, Wyraziste linie, Kozia

bródka

Łatwa obsługa

Na mokro i na sucho: Możliwość pełnego

mycia w wodzie

Wyświetlacz: Wskaźnik ładowania

Wykończenie

Kolor: Czarny ze srebrnymi detalami

Uchwyt: Wygodny chwyt

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Czas pracy: 60 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 10 godzin

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Serwis

2 lata gwarancji

Nie wymaga smarowania

Samoostrzące się ostrza

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

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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