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3 priedai ir 3 šukos

akumuliatorinis, plaunamas

Odą saugantys peiliukai

60 min. be laido / 10 h krovimas

 
QG3335/15

Plaukų ir kūno plaukų kirptuvas „viskas viename“
Universalus vandeniui atsparus kirptuvas „šeši viename“

Išbandykite skirtingus barzdos, ūsų, šukuosenos stilius ir prižiūrėkite kūną

naudodami kirptuvą „viskas viename“. Naudodami 6 priedus galėsite išbandyti

daug įvairių stilių.

Universalumas

Kirpkite veido, kaklo bei žandenų plaukus ir sukurkite patinkančią išvaizdą

18 reguliuojamų ilgių (1–18 mm) – lygiai nukirpsite barzdą ar barzdelę

Suformuokite tikslias linijas aplink barzdos ar smakro barzdos kraštus

Švelniai pašalinkite nepageidaujamus nosies ir ausų plaukelius

18 reguliuojamų ilgių (3–20 mm) – plaukus nukirpsite lygiai

10 reguliuojamų ilgių (3–12 mm) – patogi kūno priežiūra

Paprasta naudoti

Švelnūs odai, veiksmingi kirptuvo peiliukai – tobulas kirpimas

Įkrovus 10 valandų, galima naudoti 60 min. be laido

Kirptuvą galima plauti tekančiu vandeniu

Kirptuvą bei jo priedus galite lengvai pasidėti ar įsidėti į kelionę

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia alyvos



Viso kūno kirptuvas „šeši viename“ QG3335/15

Ypatybės Specifikacijos

Pilno dydžio kirptuvas

Naudodami viso dydžio kirptuvą be šukų galite

sukurti norimą stilių ir suformuoti tvarkingas,

tikslias linijas aplink barzdos kraštus.

Barzdos ir barzdelės šukos

Nukirpkite tiksliai norimo ilgio barzdą: tiesiog

užfiksuokite tokį nustatymą, kuris geriausiai

tinka norimai išvaizdai sukurti. Barzdos ir

barzdelės šukas galima reguliuoti net 18 ilgių

nustatymų nuo 1 mm iki 18 mm – tiksliai po 1

mm tarp kiekvieno nustatymo.

Tikslus kirptuvas

Tiksliai formuokite linijas, kontūrus ir detales,

kad sukurtumėte ar pakeistumėte stilių.

Nosies kirptuvas

Pašalinkite nepageidaujamus nosies ir ausų

plaukelius – lengvai ir patogiai.

Plaukų šukos

Prižiūrėkite plaukų kirpimo stilių arba sukurkite

naują nukirpdami įvairaus ilgio plaukus.

Plaukų šukas galima reguliuoti naudojant 18

ilgių nustatymų nuo 3 mm iki 20 mm – tiksliai

po 1 mm tarp kiekvieno nustatymo.

Kūno plaukų šukos

Apkirpkite kūno plaukelius iki norimo ilgio.

Naudodami 10 skirtingų kūno plaukų šukų

nustatymų lengvai sutvarkysite krūtinės,

pažastų ir kirkšnių plaukus.

Odai nekenkiantys peiliukai

Kirpkite švelniai ir veiksmingai. Peiliukai

savaime pasigalanda ir yra pagaminti iš tiksliai

išgaląsto chromuoto plieno, todėl juos

naudosite labai ilgai. Užapvalinti galiukai ir

šukos leidžia švelniai ir saugiai braukti per odą.

60 min. veikimas, 10 h krovimas

Naujos technologijos peiliukai mažina trintį

leidžia prietaisu naudotis 70 % ilgiau, palyginti

su ankstesniais modeliais.

Visiškai plaunamas

Kaskart pasinaudoję tiesiog nuplaukite

peiliukus ir šukas po tekančiu vandeniu, kad

prietaisas veiksmingai veiktų ilgai.

Laikymo krepšys

Savąjį kirptuvą „viskas viename“ tvarkingai

susidėkite patogiame maišelyje, kuris padės

apsaugoti prietaisą ir visus priedus jums

keliaujant.

Sukurta amžiams

Visi kūno priežiūros gaminiai sukurti naudoti

ilgai. Jie parduodami su 2 metų pasauline

garantija, juos galima naudoti su įvairia įtampa

ir jų niekada nereikia sutepti.

Susikurkite norimą išvaizdą

Priedų / šukų skaičius: 3 priedai ir 3 šukos

Modeliavimo prietaisai: Kirptuvas, Tikslus

kirptuvas, Besisukantis kirptuvas nosiai, 18

nustatymų barzdos ir barzdelės šukos, 18

nustatymų plaukų kirpimo mašinėlės šukos,

10 nustatymų kūno plaukelių kirpimo šukos

Ilgio nustatymų skaičius: 18 integruotų ilgio

nustatymų

Kūno priežiūra / Plaukų kirpimas / Veidas:

Ūsai, Ilga barzda, Trumpa barzda, Plaukelių

išvaizda, Aiškios linijos, Detalus

modeliavimas, Ožio barzdelė

Kirpimo veiksmingumas

Odai nekenkiantys peiliukai: Švelnus kirpimas

Priedai

Krepšelis: Laikymo krepšys

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: Visiškai plaunamas

Ekranas: Įkrovimo indikatorius

Konstrukcija

Spalva: Juoda su sidabro spalvos detalėmis

Rankenėlė: Patogi rankena

Maitinimas

Baterijos tipas: NiMH

Veikimo laikas: 60 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 10 val.

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240

V

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Nereikia tepti alyva

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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