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Ilmaise tyyliäsi
Trimmaa, muotoile ja ajele yhdellä laitteella

Luo juuri haluamasi kaltainen tyyli Styleshaver-parranajokoneella. Parran muotoilu

ja ajo käy tällä laitteella käden käänteessä. Siinä yhdistyy kaikki, mitä tarvitset

tyylisi luomiseen, halusit sitten täydellisesti muotoillun parran, kolmen päivän

sängen tai tarkan ajon. Sopii myös haastaville parroille.

Siisti + muotoile + ajele

Partatrimmeri, jossa on 12 pituusasetusta 0,5–10 mm

Käännettävä trimmeri: 32 mm:n ja 15 mm:n tarkat trimmerit

Kaksi teräverkkoa ja trimmeri karkeillekin parroille

Helppokäyttöinen

Täysi vedenkestävyys helpottaa puhdistamista

Akun merkkivalo näyttää akun latauksen

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä

50 min johdotonta käyttöaikaa 4 tunnin latauksella

Kokoontaittuva lataus- ja säilytysjalusta

Ihoystävällinen

Ihoystävälliset ja tehokkaat trimmeriterät
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Kohokohdat

Parta- ja sänkitrimmeri

Philipsin täysikokoisen (32 mm) parta- ja

sänkitrimmerin 12 säädettävää pituusasetusta

väliltä 0,5–10 mm auttavat ajamaan partasi

juuri oikean mittaiseksi. Valitse haluttu pituus

valitsinta kääntämällä. Kestävä metallitrimmeri

ja sen ihoa suojaavat, pyöristetyt reunat

takaavat tarkan ja tasaisen trimmaustuloksen.

Käännettävä trimmeri

Säädettävän kamman voi irrottaa, ja sen alta

paljastuu käännettävä tarkkuustrimmeri.

Yhdellä puolella 32 mm:n tehokas trimmeri.

Kun se käännetään, toisella puolella on

15 mm:n tarkkuustrimmeri ahtaiden kohtien,

kuten nenän ja suun ympäristön

trimmaamiseen. Se leikkaa tarkasti, mutta

hellävaraisesti, ja pieni koko ja kulmikas

muotoilu helpottavat tarkkojen linjojen ja

yksityiskohtien muotoilussa.

Kahden teräverkon parranajokone ja trimmeri

Kaksinkertaisella teräverkolla siistit helposti

sänkikasvun parran ympäriltä, myös kaulasta.

Trimmeri leikkaa pitemmät, karkeammat

partakarvat ja sen molemmin puolin olevat 2

joustavaa teräverkkoa ajelevat kaiken muun

sileäksi.

Täysin vedenkestävä

Aja tai siisti partasi missä vain, märkänä tai

kuivana. Kun olet valmis, huuhtelu vesihanan

alla riittää.

Akun merkkivalo

Valo on vaaleansininen, kun akku on täynnä,

ja vilkkuu oranssina, kun jäljellä on

10 minuuttia.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu,

automaattinen jännitteenvalinta, eikä niitä

tarvitse öljytä.

Ihoystävällistä tehokkuutta

Sähköparranajokoneen teräksiset terät

koskettavat kevyesti toisiaan ja teroittuvat

samalla, kun trimmaat! Terät pysyvät erittäin

terävinä, minkä ansiosta karvojen ajaminen on

siistiä ja tehokasta. Pyöristetyt terien päät ja

kammat puolestaan estävät ihonärsytystä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



vedenkestävä parranajokone ja muotoilija QS6140/32

Tekniset tiedot

Huolto

2 vuoden takuu

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja

Loihdi haluamasi tyyli

Tyylit: Tarkkaa muotoilua, Lyhyt parta, Sänki,

Pitkä parta, Viikset

Teräjärjestelmä

Ohjauskamman tyyppi: Sänki, Parta

Naarmuttamattomat leikkuuhampaat:

Mukavampi käyttää

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm

Pituusasetusten määrä: 12

Muotoilu

Väri: Lakattu metalli

Kahva: Kumikahva

Helppokäyttöinen

Lukittavat pituusasetukset

Wet & Dry: 100 % vedenkestävä, helppo

käyttää ja puhdistaa

Tarkennusrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

LED-merkkivalo: Latauksen ja akun tila

Virransyöttö

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Latausaika: Pikalataus, 4 tuntia

Käyttöaika: 50 minuuttia
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