
Víceúčelový zastřihovač
vousů a vlasů Pro 8v1

Multigroom series 5000

 
5 nástavců a 3 hřebeny

použití s kabelem i bez něj,
vodotěsný

vysoce výkonný břit

50 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

 
QG3371/16

Zastřihovač vousů a vlasů – vše v jednom
Vodotěsný zastřihovač 8 v 1 pro maximální všestrannost

Pečujte o vzhled svých vousů, vlasů, kníru a kotlet pomocí vodotěsného

zastřihovače „vše v jednom“. 8 různých nástavců vám dá svobodu při úpravě

vašeho obličeje a vlasů a funkce turbo jemně zastřihne i silnější chloupky.

Všestrannost

Zastřihujte kotlety a vousy na tváři i krku a váš vzhled bude dokonalý

18 nastavitelných délek (1–18 mm) pro rovnoměrný plnovous nebo strniště

Zdůrazněte ostré linie kolem plnovousu nebo bradky

Holte přesně malé plochy na tvářích a bradě

Zastřihněte si obočí a kotlety na stejnoměrnou délku

Zbavte se šetrně nežádoucích chloupků v nose a uších

Vytvářejte celou řadu účesů se speciálním zastřihovačem o šířce 41 mm

18 nastavitelných délek (3–20 mm) pro rovnoměrný účes

Snadné použití

Vysoce výkonné břity šetrné k pokožce pro jemné zastřihování

50 minut použití bez kabelu na 1hodinové nabití

Vyšší rychlost stříhání pro zastřižení hustých vlasů

Zastřihovač lze vyčistit pod tekoucí vodou

Zastřihovač i nástavce se snadno skladují a hodí se na cesty



Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů Pro 8v1 QG3371/16

Přednosti

Široký kovový zastřihovač

Kovový zastřihovač plné velikosti bez hřebenu

slouží k doladění stylu a dosažení čistých,

ostrých linií kolem okrajů vousů.

Hřeben na plnovous a strniště

Zastřihněte své vousy na požadovanou délku

uzamčením nastavení, které odpovídá vámi

požadovanému vzhledu. Hřeben na vousy a

strniště nabízí 18 nastavení délky od 1 mm po

18 mm, přičemž mezi nastaveními je přesně

1 mm.

Detailní zastřihovač

Vytvářejte jemné linie, tvary a detaily a určujte

nebo měňte svůj styl.

Detailní planžetový strojek

S přesností se zbavte nepotřebných vousů na

malých plochách vaší tváře a bradě a

dosáhněte čistého vzhledu.

Hřeben na detaily

S přesností upravte a zastřihněte své obočí a

kotlety pro dokonalý vzhled.

Mimořádně široký zastřihovač

Zastřihujte bujné vlasy pomocí 41mm

zastřihovače s vysokým výkonem.

Hřeben

Udržujte svůj účes stylový, nebo si vytvořte

nový zastřihováním na různé délky. Hřeben

nabízí 18 nastavení délky od 3 mm do 20 mm,

přičemž mezi nastaveními je přesně 1 mm.

Zastřihovač chloupků v nose

Odstraňte nežádoucí chloupky v nose a uších

snadno a pohodlně.

Břity šetrné k pokožce

Získejte jemný zástřih s vysokým výkonem.

Samoostřicí břity jsou vyrobeny z jemné

chromované oceli poskytující trvale vysoký

výkon. Jejich zaoblené špičky a hřebeny

zajišťují plynulý, bezpečný kontakt s vaší

pokožkou.

Doba provozu 50 min, nabíjení 1 h

S pokročilým systémem nabíjení máte na

výběr ze dvou možností: při hodinovém

nabíjení vydrží baterie až 50 minut provozu a

při 5minutovém rychlém nabíjení získáte jedno

celé zastřižení.

Výkon Turbo

Stříhejte i ty nejhustší vlasy. Funkce turbo

pomáhá stříhat části hlavy s těmi nejdelšími a

nejhustšími vlasy tím, že zvýší rychlost stříhání.

Plně omyvatelný

Po každém použití jednoduše opláchněte břity

a hřeben pro dlouhotrvající výkon.

Pouzdro pro skladování

Zastřihovač „vše v jednom“ budete mít vždy

uspořádaný v pohodlném pouzdře, do kterého

zastřihovač a všechny nástavce uschováte, aby

byl při cestování chráněn.

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

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nástavců/hřebenů: 5 nástavců a

3 hřebeny

Nástroje pro vytváření zástřihů: Široký kovový

zastřihovač, Detailní zastřihovač, Přesný holicí

strojek, Rotační zastřihovač chloupků v nose,

Široký zastřihovač vlasů, Hřeben na vousy a

strniště s 18 nastaveními, Hřeben na detaily a

obočí, Hřeben na vlasy s 18 nastaveními

Počet nastavení délky: 18 integrovaných

nastavení délky

Úprava těla / zastřihování vlasů / péče

o obličej: Knír, Dlouhé vousy, Krátké vousy,

Strniště, Ostré linie, Jemné tvarování, Kozí

bradka

Zastřihávání vlasů / Styling tváře: Knír,

Dlouhé vousy, Krátké vousy, Strniště, Jemné

tvarování, Kozí bradka

Zastřihování

Vysoce výkonný břit: Pro jemné zastřihování

Tlačítko Turbo pro zvýšení výkonu: Zajišťuje

vyšší výkon

Příslušenství

Pouzdro: Pouzdro pro skladování

Olej v balení: Ano

Snadné použití

Suché a mokré používání: Plně omyvatelný

Displej: Indikátor plného nabití baterie,

Indikátor nabíjení, Indikátor vybití baterie

Design

Barva: Černá s dekorativním panelem

z leštěného chromu

Rukojeť: Snadné uchopení

Spotřeba

Typ baterie: Ni-MH

Doba chodu: 50 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

Prodloužená 3letá záruka: Ano
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