
Viacúčelový zastrihávač
fúzov a vlasov 7v1

Multigroom series 3000

 
4 nástavce a 3 hrebeňové
nástavce

bezšnúrový, plne umývateľný

Čepele ohľaduplné k pokožke

60 min bezšnúr. použ./10 h
nabíjania

 
QG3340/16

Zastrihávač brady a vlasov typu všetko v jednom
Vodotesný zastrihávač typu 7 v 1 pre maximálnu všestrannosť

Vyskúšajte rôzne štýly úpravy brady, fúzov a vlasov, ktoré umožňuje tento

zastrihávač typu všetko v jednom. Vďaka 7 nástavcom môžete vyskúšať veľa

rôznych štýlov.

Univerzálne

Zastrihnite si chĺpky na tvári, krku a bokombradách a dosiahnite požadovaný vzhľad

18 nastaviteľných dĺžok (1 – 18 mm) pre rovnomernú bradu či strnisko

Vytvarujte ostré línie okolo brady či kozej briadky

Precízne ohoľte menšie plochy na lícach a brade

Zastrihnite si obočie a bokombrady na rovnomernú dĺžku

Jemne sa zbavte nechcených chĺpkov v nose a ušiach

18 nastaviteľných dĺžok (3 – 20 mm) pre rovnomerný strih

Jednoduché používanie

Účinné zastrihávanie s výkonnými čepeľami šetrnými k pokožke

Po 10 hodinách nabíjania ho môžete používať 60 minút bez pripojenia do siete

Zastrihávač môžete opláchnuť pod tečúcou vodou

Slúži na jednoduché uchovanie a prenášanie zastrihávača a nástavcov

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania
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Hlavné prvky

Veľký zastrihávač

Veľký zastrihávač môžete použiť bez

hrebeňového nástavca, doladiť s ním strih

a vytvoriť presné línie okrajov brady.

Hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady

a strniska

Zastrihnite si bradu presne na takú dĺžku, akú

chcete, zaistením nastavenia, ktoré potrebujete

na dosiahnutie želaného vzhľadu. Hrebeňový

nástavec na zastrihávanie brady a strniska

ponúka 18 nastavení dĺžky od 1 mm do 18 mm

s presne 1 mm rozdielmi medzi jednotlivými

nastaveniami.

Presný zastrihávač

Vytvorte precízne línie, kontúry a detaily,

ktorými dosiahnete nový alebo vyhranenejší

štýl.

Presný strojček s fóliou

Zbavte sa nechcených chĺpkov presnými ťahmi

na malých plochách líc a brady, aby ste

dosiahli dokonalý strih.

Presný hrebeňový nástavec

Precízne si začešte a zastrihnite obočie

a bokombrady a dosiahnite upravený vzhľad.

Zastrihávač chĺpkov v nose

Jednoducho a pohodlne odstráňte nechcené

chĺpky z nosa a z uší.

Hrebeň na vlasy

Majte vždy štýlový účes alebo si vytvorte nový

zastrihnutím vlasov na rôzne dĺžky. Hrebeňový

nástavec na zastrihávanie vlasov ponúka

18 nastavení dĺžky od 3 mm do 20 mm

s presne 1 mm rozdielmi medzi jednotlivými

nastaveniami.

Čepele ohľad. k pokožke

Zastrihávajte si vlasy jemne a zároveň účinne.

Čepele sú samoostriace, vyrobené z jemne

spracovanej pochrómovanej ocele, takže vám

zaručia dlhotrvajúci výkon. Ich zaoblené hroty

a hrebeňové nástavce na zastrihávanie zaisťujú

jemný a bezpečný kontakt s pokožkou.

60 min prevádzky, 10 hod. nabíjania

Naše nové čepele znižujú trenie a v porovnaní

s predchádzajúcimi modelmi vám prinášajú až

o 70 % dlhší prevádzkový čas.

Plne umývateľný

Čepele a hrebeňové nástavce na zastrihávanie

po každom použití jednoducho opláchnite, čím

zaistíte dlhotrvajúci výkon.

Odkladacie puzdro

Majte zastrihávač typu všetko v jednom vždy

prehľadne uložený vďaka praktickému puzdru,

do ktorého môžete bezpečne odložiť

zastrihávač so všetkými nástavcami, keď ste na

cestách.

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou

zárukou, podporou celosvetového napätia a

nikdy ich netreba mazať.

Logo Philips Green

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

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nástavcov/hrebeňov: 4 nástavce

a 3 hrebeňové nástavce

Tvarovacie nástroje: Veľký zastrihávač, Presný

zastrihávač, Presný holiaci strojček, Otočný

zastrihávač chĺpkov v nose, Hrebeňový

nástavec na zastrihávanie brady a strniska

s 18 nastaveniami, Hrebeňový nástavec na

detaily a obočie, Nástavec na strihanie vlasov

s 18 nastaveniami

Počet nastavení dĺžky: 18 integrovaných

nastavení dĺžky

Strihanie vlasov/Úprava brady a fúzov:

Dôkladný strih, Kozia briadka, Dlhá brada,

Fúzy, Ostré línie, Briadka, Strnisko

Výkon zastrihávania

Čepele ohľad. k pokožke: Pre šetrné

zastrihávanie

Príslušenstvo

Puzdro: Odkladacie puzdro

Jednoduché používanie

Holenie za mokra aj za sucha: Plne

umývateľný

Displej: Indikátor nabíjania

Dizajn

Farba: Čierna s oranžovými detailmi

Rukoväť: Jednoduché uchytenie

Príkon

Typ batérie: NiMH

Prevádzková doba: 60 minút

Nabíjanie: Úplné nabitie za 10 hodín

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Servis

Dvojročná záruka: áno

Bez potreby oleja: áno
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