
Sada pro péči o
vzhled

Multigroom

 
Vše v jednom

Stylingový systém Multigroom

 
QG3330

Stylingový systém Multigroom – vše v jednom
Maximální univerzálnost zajistí přesně takový styl, jaký si

přejete

Vytvořte si svůj oblíbený styl díky sadě pro péči o vzhled – vše v jednom.

Zastřihovač plné velikosti a zastřihovač na jemné detaily, nastavitelné hřebeny na

bradku a strniště (až 18 nastavení délky) a navíc zastřihovač chloupků v nose – vše,

co potřebujete na změnu vizáže.

Snadné použití

35 minut bezdrátového provozu po 10 hodinách nabíjení.

Plně voděodolný pro snadné čištění

Šetrný k pokožce

Vysoce výkonná zastřihovací jednotka, která je šetrná k pokožce

21mm zastřihovač pro jemné linie, malé oblasti a detaily

Zastřihovač v plné velikosti pro linie krku, kotlet a brady

Zastřihovač chloupků v nose: pohodlné odstranění nežádoucích chloupků

Všestrannost

Hřeben na detaily a strniště s 12 nastaveními délky

Hřeben na vousy a knír s 18 nastaveními délky
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Přednosti

Hřeben na detaily a strniště

Vytvořte si stylové strniště nebo 3denní vous

pomocí odnímatelného přesného hřebene na

strniště, který nabízí nastavení délky od 1 mm

do 12 mm.

Zastřihovač v plné velikosti

Udržujte si svůj styl, dosáhněte čistých, ostrých

linií na kraji bradky nebo vytvořte dokonalé

strniště pomocí zastřihovače v plné velikosti.

Nabíjecí

Získejte 35 minut bezdrátového provozu po

každých 10 hodinách nabíjení.

Břity s vysokým výkonem

Zaručeně nejlepší výsledky díky přesným,

tepelně tvrzeným břitům vyrobeným z jemné

chromované oceli. Samoostřicí břity zajišťují

dlouhodobou výkonnost a zaoblené špičky

břitů a hřebenů zase předcházejí podráždění

pokožky.

Hřeben na bradku a knír

Udržujte své vousy tak dlouhé, jak to máte rádi.

Můžete volit z 18 nastavení délky (1–18 mm) a

využít hřeben na vousy a knír na zastřihovači

v plné velikosti.

Detailní zastřihovač

Vytvářejte jemné linie a detaily, které určují

váš styl, pomocí 21mm přesného zastřihovače.

Zastřihovač chloupků v nose

Můžete snadno a pohodlně odstraňovat

nežádoucí chloupky z uší a nosu pomocí

tohoto otočného zastřihovače se sponou.

Vodotěsné provedení

Snadné čištění opláchnutím přístroje pro

úpravy pod tekoucí vodou.

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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Specifikace

Napájení

Doba nabíjení: 10 až 16 hodin

Univerzální napětí: 100-240 V

Doba provozu bez kabelu: 35 až 45 minuta(y)

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Design

Barva: Černá s jasnými detaily

Snadné použití

Vodotěsné provedení: Čisté a snadné použití

Krabice v balení: Ano

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: >25 integrovaných

nastavení délky

Nástroje pro vytváření zástřihů: Zastřihovač

vousů, Hřeben na vous/strniště

s 18 nastaveními, Zastřihovač chloupků v nose,

Detailní zastřihovač, Hřeben pro

detaily/strniště s 12 nastaveními

Styling tváře: Jemné tvarování, Dlouhé vousy,

Knír, Krátké vousy, Strniště

Počet nástavců/hřebenů: 3 nástavce a

2 hřebeny

Servis

2letá záruka: Ano

Je třeba olej?: Ne

Samoostřicí břity: Ano
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