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Univerzális arcszőrzetformázó Multigroom
Tökéletes sokoldalúság a tökéletes forma megvalósításához

Ezzel az univerzális formázókészlettel olyan arcszőrzetet alakít ki magának, amilyet

csak akar! A nagyméretű vágókészülék, az igazító vágófej, az állítható szakáll- és

borostafésűk (18 hossz-beállítás) és az orrszőrvágó mind készen áll, hogy

megújítsa stílusát.

Egyszerű használat

35 perc vezeték nélküli használat 10 órás töltés után.

Teljesen vízálló a könnyű tisztíthatóságért

Bőrbarát kialakítás

Bőrbarát, csúcsminőségű vágópengék

21 mm-es vágófej a kis területekhez és kontúrigazításhoz

Teljes méretű vágókészülék nyakhoz,oldalszakállhoz és állhoz

Orrszőrzetvágó: távolítsa el könnyedén a nemkívánatos szőrszálakat

Sokoldalú

12 hosszbeállítás igazító- és borostafésű

18 hosszbeállítás szakáll- és bajuszfésű
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Fénypontok

Igazító- és borostafésű

Alakítsa 3 napos lenövését divatos borostává a

csatlakoztatható precíziós borostafésűvel,

amellyel 1-12 mm-es hossz-beállítások közül

választhat.

Teljes méretű vágókészülék

Őrizze meg stílusát, és tartsa rendben szakálla

vonalát az éles, tiszta kontúrokkal, vagy

alakítsa ki a tökéletes borostát ezzel a teljes

méretű vágókészülékkel.

Újratölthető

Használja a készüléket vezeték nélkül akár 35

percig egy-egy 10 órás töltés után.

Csúcsminőségű pengék

Garantáltan a legjobb eredmények a precíziós,

hőkezelt és krómozott finomacélból készült

pengékkel. Az önélező pengék hosszantartó

teljesítményt nyújtanak, a lekerekített

pengecsúcsok és fésűk pedig védik a bőrt.

Szakáll- és bajuszfésű

Vágja szakállát a kívánt hosszúságúra. 18

hosszbeállítás közül választhat 1 mm-es

fokonként (1-18 mm) a szakáll- és bajuszvágó

fésű használatával a teljes méretű

vágókészüléken.

Igazító vágókészülék

Alakítsa ki a stílusát meghatározó finom

kontúrokat és részleteket ezzel a 21 mm-es

precíziós vágókészülékkel.

Orrszőrzetvágó

Ezzel az egyszerűen csatlakoztatható forgó

vágófejjel könnyen és kényelmesen

távolíthatja el a nemkívánatos szőrszálakat

füléből és orrából.

Vízhatlan

Tisztításhoz egyszerűen öblítse le a borotvát

csapvíz alatt.

A 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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Műszaki adatok

Áramforrás

Töltési idő: 10–16 óra

Univerzális feszültségválasztás: 100-240 V

Működési idő vezeték nélkül: 35–45 perc

Tartozékok

Tisztítókefe

Kivitel

Szín: Fekete, élénk árnyalatokkal

Egyszerű használat

Vízhatlan: Egyszerű és tiszta használat

Doboz a csomagban

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: Több mint 25

hosszbeállítás

Hajformázók: Szakállvágó, Szakáll- és

borostafésű, 18 beállítás, Orrszőrzetvágó,

Igazító vágókészülék, Igazító- és borostafésű,

12 beállítás

Arcszőrzetformázó: Alapos formázás, Hosszú

szakáll, Bajusz, Rövid szakáll, Borostás

megjelenés

Tartozékok/fésűk száma: 3 tartozék és 2 fésű

Szerviz

2 év garancia

Szükség van olajozásra?: Nem

Önélező pengék
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