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Prezentujte svůj styl
Zastřihování, styling a holení – to vše s jedním výrobkem

Vytvořte se zastřihovačem Styleshaver takový vzhled, po kterém toužíte. Stačí

otočit zápěstím a tento oboustranný elektrický zastřihovač vousů vám nabídne

vše, co potřebujete k vytvoření jakéhokoli stylu: stylová bradka, strniště nebo

dokonale oholená tvář, i pokud máte tvrdé vousy.

Zastřihování + styling + holení

Zastřihovač vousů s 12 předvolbami nastavitelné délky od 0,5 mm do 10 mm

Oboustranný zastřihovač: 32mm a 15mm strany pro jemné zastřižení

Holicí strojek s dvojitou planžetou oholí i nejtužší vousy

Snadné použití

100% vodotěsný pro snadné čištění

Kontrolka baterie zobrazuje její stav

Záruka dva roky, univerzální napětí, nemusí se mazat

4 hodiny nabíjení zajistí 50 minut bezdrátového provozu.

Podstavec pro dobíjení a skladování

Šetrný k pokožce

Vysoce výkonná zastřihovací jednotka, která je šetrná k pokožce
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Přednosti

Zastřihovač vousů a strniště

Široký (32mm) zastřihovač Philips

s 12 možnostmi nastavení délky od 0,5 mm do

10 mm usnadňuje dosáhnout přesně

požadované délky. Otáčením kolečka upravíte

ideální nastavení délky pro vás. Odolný kovový

zastřihovač se zaoblenými hranami, které jsou

šetrné k pokožce, zaručuje přesné a

rovnoměrné zastřižení.

Oboustranný zastřihovač

Když sejmete nastavitelný hřeben, objevíte

pod ním oboustranný přesný zastřihovač. Na

jedné straně je 32mm vysoce výkonný

zastřihovač. Na druhé straně naleznete 15 mm

široký přesný zastřihovač – ideální pro

zastřihování špatně dostupných míst, např. pod

nosem a kolem úst. Je navržen tak, aby stříhal

velmi těsně, a přesto přitom chránil pokožku.

Jeho malá velikost usnadňuje sledování

prováděných úkonů – uvidíte jemné linie a

detaily.

Holicí strojek a zastřihovač

Holicí strojek s dvojitou planžetou usnadňuje

vyčištění strniště okolo bradky, dokonce i na

krku. Střední zastřihovač zachycuje delší, tužší

vousy a dvě plovoucí planžety vše ostatní

dokonale hladce oholí.

100% vodotěsný

Zastřihujte nebo holte své vousy kdekoli

chcete, na mokro nebo na sucho. Až budete

hotovi, stačí výrobek opláchnout pod tekoucí

vodou.

Kontrolka baterie

Kontrolka baterie svítí světle modře, když je

baterie nabitá, a bliká oranžově, když zbývá

posledních 10 minut.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 2letou

celosvětovou záruku, kompatibilní univerzální

napětí a nikdy je nemusíte promazávat.

Vysoce výkonný, šetrný k pokožce

Ocelové břity holicího strojku se o sebe jemně

otírají a během stříhání se tak samy brousí!

Břity zůstávají mimořádně ostré a vždy

zastřihnou vlasy elegantně a efektivně,

zároveň však mají zaoblené špičky a hřebeny,

takže chrání vaši pokožku před podrážděním.

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

Servis

2letá záruka: Ano

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Styly: Jemné tvarování, Krátké vousy, Strniště,

Dlouhé vousy, Knír

Střihací systém

Typ hřebenu: Strniště, Vousy

Zuby, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

Přesnost (velikost kroků): po 0,5 mm

Počet nastavení délky: 12

Design

Barva: Kovová lakovaná

Rukojeť: Pogumované tělo kartáčku

Snadné použití

Zabezpečené nastavení délky: Ano

Suché a mokré používání: 100% vodotěsný pro

snadné použití a čištění

Zoomovací kroužek: Snadná úprava nastavení

délky

Indikátor LED: Nabíjení a úroveň baterie

Napájení

Typ baterie: Li-Ion

Doba nabíjení: Rychlé nabíjení, 4 hodiny

Provozní doba: 50 minut
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