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QG410

Hassas saç ve sakal

şekillendirme

Bu çok yönlü düzeltici ile saçınızı ve sakalınızı tam istediğiniz gibi şekillendirin.

Maksimum hassasiyet için 18 farklı uzunluk ayarı sunulur.

Çok yönlü

18 uzunluk ayarlı sakal düzeltme tarağı

18 uzunluk ayarlı saç kesme tarağı

Cilt dostu performans

Hassas ve kolay şekillendirme için yüksek performanslı düzeltici

Pürüzsüzlük için yuvarlatılmış cilt dostu uçlar

Kullanım kolaylığı

Kolay temizleme için tamamen su geçirmez

10 saat şarj sonrasında 45 dakikalık pil kullanımı

2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez



saç ve sakal düzeltici QG410/15

Özellikler Teknik Özellikler

Sakal düzeltme tarağı

Sakalınızı tam olarak istediğiniz uzunlukta

tutun. Tam boyutlu düzelticinin 1 mm'lik

aralıklarla 18 uzunluk ayarına (1-18 mm) sahip

sakal tarağını kullanın.

Saç kesme tarağı

Saç kesme tarağında bulunan 1 mm'lik

aralıklarla dizilmiş 1-18 mm arasındaki 18 farklı

uzunluk ayarından birini seçerek istediğiniz

uzunluğu tam olarak elde edin, saçınızın şık ve

düzgün görünmesini sağlayın.

Yüksek performanslı düzeltici

İstediğiniz kirli sakalı kolaylıkla yaratın veya

sakal çizgisini kusursuz bir şekilde düzeltin.

Yüksek performanslı bu düzeltici, profesyonel

bir iş çıkartır ve bakımlı bir görünüm sağlar.

Su geçirmez

Temizlemek için tıraş makinesini musluk

suyuyla yıkamanız yeterli.

Kablosuz kullanım

10 saat şarj sonrasında 45 dakikaya kadar

kablosuz kullanım.

Cilt dostu yüksek performans

Bıçaklar sakalı her zaman temiz ve etkili

şekilde kesmek için ekstra keskin kalır. Yuvarlak

bıçak uçları ve taraklar, cildin tahriş olmasını

önler.

Uzun ömürlü

Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl

garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur

ve yağlanmaları gerekmez.

 

İstediğiniz görünümü yaratın

Şekillendirme araçları: Düzeltici, 18 ayarlı

sakal tarağı, 18 ayarlı saç kesme makinesi

tarağı

Kolay kullanım

Temizleme: Yıkanabilir

Çalışma: Kablosuz kullanım

Güç

Otomatik voltaj: 100-240 V

Çalışma: 45 dakika

Şarj: 10 saat tam şarj

Hizmet

Dünya çapında 2 yıl garanti

Kendiliğinden bilenen bıçaklar

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑07‑26

Sürüm: 1.1.1

EAN: 08 71010 37320 13

www.philips.com

http://www.philips.com/

