
Sakal ve detaylar için 3'ü
1 arada hassas düzeltici

Multigroom series 3000

 
2 aparat ve 1 tarak

kablosuz, tamamı yıkanabilir

cilt dostu bıçaklar

60 dk. kablosuz kullanım/10
saat şarj

 
QG3320/15

Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
Çok amaçlı kullanım için 3'ü 1 arada su geçirmez düzeltici

Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve favori stilleri deneyin. 3 başlık

seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar.

Çok yönlü

Yüzünüze, boynunuza ve favorilerinize ufak rötuşlar yaparak görünüşünüzü

tamamlayın

Eşit bir sakal veya kirli sakal için ayarlanabilir 18 uzunluk (1-18 mm) seçeneği

Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen tüylerden nazik bir şekilde kurtulun

Kullanım kolaylığı

Nazik bir düzeltme için cilt dostu, yüksek performanslı bıçaklar

10 saatlik şarjla 60 dakikalık kablosuz kullanım

Düzeltici musluk suyu altında yıkanabilir

2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez



Sakal ve detaylar için 3'ü 1 arada hassas düzeltici QG3320/15

Özellikler Teknik Özellikler

Tam boy düzeltici

Taraksız tam boyutlu düzelticiyi kullanarak

stilinizi tamamlayın ve sakalınızın kenarlarında

düz, keskin hatlar oluşturun.

Sakal ve kirli sakal tarağı

İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini

kilitleyerek sakalınızı düzeltin. Sakal ve kirli

sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm

hassaslıkla 1 mm'den 18 mm'ye kadar 18

uzunluk ayarı sunar.

Burun kılı düzeltici

Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen

tüylerden kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.

Cilt dostu bıçaklar

Yüksek performanslı ve nazik bir düzeltici

edinmenin zamanı geldi. Kendiliğinden

bilenen ve hassas şekilde taşlanmış krom

çelikten üretilmiş bıçaklar size uzun ömürlü

performans sunar. Bıçakların yuvarlatılmış

uçları ve taraklar cildinizle yumuşak ve güvenli

bir temas sağlar.

60 dakika çalışma süresi, 10 saat şarj süresi

Yeni bıçaklarımız önceki modellere kıyasla

sürtünmeyi azaltarak size %70'e kadar daha

fazla çalışma süresi sunar.

Tamamen yıkanabilir

Uzun ömürlü performans için bıçakları ve

tarakları her kullanımdan sonra yıkamanız

yeterli.

Uzun ömürlü

Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl

garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur

ve yağlanmaları gerekmez.

İstediğiniz görünümü yaratın

Aparat/tarak sayısı: 2 aparat ve 1 tarak

Şekillendirme araçları: Düzeltici, Döner burun

kılı alma makinesi, 18 ayarlı sakal ve kirli

sakal

tarağı

Uzunluk ayarı sayısı: 18 entegre uzunluk ayarı

Sakal şekillendirme: Bıyık, Uzun sakal, Kirli

sakal, Kirli sakal görüntüsü, Ayrıntılı

şekillendirme, Keskin hatlar, Keçi sakal

Kolay kullanım

Islak ve Kuru: Tamamen yıkanabilir

Ekran: Şarj göstergesi

Tasarım

Renk: Siyah ve gümüş detaylar

Gövde: Kolay tutuş

Güç

Pil tipi: NiMH

Çalışma: 60 dakika

Şarj: 10 saat tam şarj

Otomatik voltaj: 100-240 V

Hizmet

2 yıl garanti

Yağlamak gerekmez

Kendiliğinden bilenen bıçaklar
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Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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