
Súprava na úpravu
chĺpkov

Multigroom

 
Všetko v jednom

Multigroom súprava na
zastrihávanie

 
QG3330

Multifunkčný strojček Multigroom na úpravu

brady a fúzov
Maximálna všestrannosť pre štýl presne podľa vašich predstáv

Zdokonaľte vzhľad svojich fúzov a brady pomocou multifunkčného strojčeka

MultiGroomer. Veľký a presný zastrihávač, nástavce na strnisko a bradu (18 dĺžok)

a zastrihávač chĺpkov nosa poskytujú všetko, čo potrebujete na zmenu štýlu.

Jednoduché používanie

Po 10 hod. nabíjania vydrží 35 min. bez pripojenia do siete.

Úplne vodotesný pre jednoduché čistenie

Výkonný a šetrný k pokožke

Výkonné zastrihávacie čepele jemné k pokožke

21 mm zastrihávač pre jemné línie, malé oblasti a detaily

Veľký zastrihávač pre líniu krku, bokombrady a bradu

Zastrihávač chĺpkov v nose: pohodlné odstraňovanie nežiaducich chĺpkov

Univerzálne

Nástavec na detaily a strnisko s 12 nastaveniami dĺžky

Nástavec na bradu a fúzy s 18 nastaveniami dĺžky
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Hlavné prvky

Nástavec na detaily a strnisko

Pomocou odnímateľného presného nástavca

na strnisko, ktorý ponúka nastavenia dĺžky od 1

do 12 mm, dosiahnete štýlové strnisko alebo 3-

dňovú bradu.

Veľký zastrihávač

Veľký zastrihávač zabezpečí nielen úpravu

vášho zovňajšku, ale aj čisté a ostré línie okolo

okrajov brady a dokonalé strnisko.

Nabíjateľný

Ak budete strojček nabíjať 10 hodín, môžete ho

používať 35 minút bez pripojenia do siete.

Výkonné čepele

Zaručene najlepšie výsledky dosiahnete

s tepelne upravenými čepeľami vyrobenými

z jemne spracovanej pochrómovanej ocele.

Samoostriace čepele zaručujú dlhotrvajúci

výkon a ich zaoblené hrany a nástavce

zabraňujú podráždeniu pokožky.

Nástavec na bradu a fúzy

Udržujte svoju bradu na tej správnej dĺžke.

Vyberte si jedno z 18 nastavení dĺžky po 1 mm

(1 – 18 mm) nástavca na bradu a fúzy, ktorý

nasadíte na veľký zastrihávač.

Presný zastrihávač

Vytvorte jemné línie a presné detaily, ktoré

zvýraznia váš vzhľad, pomocou 21 mm

presného zastrihávača.

Zastrihávač chĺpkov v nose

Zbavte sa nežiaducich chĺpkov v ušiach a nose

pomocou tohto nasadzovacieho otočného

zastrihávača.

Vodotesná

Jednoduché čistenie – strojček stačí opláchnuť

pod tečúcou vodou.

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Napájací systém

Čas nabíjania: 10 – 16 hodín

Celosvetové napájacie napätie: 100 - 240 V

Čas používania bez kábla: 35 – 45 minúta(y)

Príslušenstvo

Čistiaca kefa: áno

Dizajn

Farba: Čierna so svetlými prvkami

Jednoduché používanie

Vodotesná: Čisté jednoduché použitie

Škatuľka súčasťou balenia: áno

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nastavení dĺžky: > 25 integrovaných

nastavení dĺžky

Tvarovacie nástroje: Strihač brady, Hrebeňový

nástavec na bradu/strnisko s 18 nastaveniami,

Zastrihávač chĺpkov v nose, Presný zastrihávač,

Hrebeňový nástavec na detaily/strnisko s 12

nastaveniami

Úprava brady a fúzov: Dôkladný strih, Dlhá

brada, Fúzy, Briadka, Strnisko

Počet nástavcov/hrebeňov: 3 nástavce a 2

hrebene

Servis

Dvojročná záruka: áno

Je potrebný olej?: Nie

Samoostriace čepele: áno
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