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Wyraź swój styl
Przycinanie, modelowanie i golenie za pomocą jednego

urządzenia

Golarka do modelowania pomoże Ci uzyskać pożądany wygląd. Elektryczny

trymer z dwiema końcówkami zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz.

Wystarczy nieznaczny ruch nadgarstkiem, aby skorzystać z odpowiedniej funkcji

urządzenia. Możesz idealnie wymodelować brodę, uzyskać efekt 3-dniowego

zarostu lub dokładnie się ogolić, nawet w przypadku opornej brody.

Przycinanie + modelowanie + golenie

Trymer do brody z 12 ustawieniami długości od 0,5 mm do 10 mm

Dwustronny trymer: końcówki 32 mm i 15 mm ułatwiające dokładne golenie

Podwójna golarka z trymerem do najbardziej wymagających bród

Łatwa obsługa

100% wodoodporność gwarantuje wygodę czyszczenia

Wskaźnik wskazujący stan naładowania akumulatora

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania, nie wymaga smarowania

50 minut bezprzewodowego działania po 4 godzinach ładowania.

Składana podstawka do ładowania i przechowywania

Działanie łagodne dla skóry

Delikatne i niezwykle wydajne ostrza trymera
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Zalety

Trymer do brody i zarostu

Stworzony przez firmę Philips pełnowymiarowy

(32 mm) trymer do brody i zarostu z 12

ustawieniami długości od 0,5 mm do 10 mm

pozwala uzyskać żądaną długość. Obróć kółko

ustawień, aby zablokować odpowiednie dla

Ciebie ustawienie długości. Wytrzymały,

metalowy trymer z bezpiecznymi dla skóry,

zaokrąglonymi krawędziami zapewnia

dokładne i równe przycinanie.

Dwustronny trymer

Pod nasadką grzebieniową o regulowanej

długości znajduje się dwustronny precyzyjny

trymer. Jedna strona to niezwykle wydajny

trymer o szerokości 32 mm. Po drugiej stronie

znajduje się precyzyjny trymer o szerokości

15 mm, który doskonale nadaje się do

przycinania włosów na małych

powierzchniach, np. pod nosem lub wokół ust.

Został zaprojektowany tak, aby przycinać

włosy bardzo krótko, chroniąc jednocześnie

skórę, a jego niewielkie rozmiary i wygięta

konstrukcja ułatwiają śledzenie ruchów

podczas tworzenia cienkich linii i

dopracowywania detali.

Golarka z podwójną siateczką i trymerem

Golarka z podwójną siateczką umożliwia

bezproblemowe golenie zarostu wokół brody i

na szyi. Wewnętrzny trymer przycina dłuższe i

grubsze włosy, a 2 ruchome siateczki golą

resztę, tak aby skóra stała się idealnie gładka.

100-procentowa wodoodporność

Golenie lub przycinanie brody w dowolnym

momencie — na mokro lub na sucho. Po

zakończeniu wystarczy opłukać pod bieżącą

wodą.

Wskaźnik naładowania

Wskaźnik naładowania świeci na niebiesko,

gdy urządzenie jest w pełni naładowane, oraz

miga na pomarańczowo, gdy pozostały czas

pracy wynosi 10 minut.

Trwała konstrukcja

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej

cechują się trwałą konstrukcją. Są objęte 2-

letnią światową gwarancją, mają uniwersalny

zakres napięć i nie trzeba ich smarować.

Delikatny i niezwykle wydajny

Stalowe ostrza golarki elektrycznej delikatnie

ocierają się o siebie, co sprawia, że ostrzą się

podczas przycinania! Pozostają idealnie ostre,

dzięki czemu zawsze dokładnie i skutecznie

tną włosy. Jednocześnie końcówki ostrzy i

nasadki grzebieniowe są zaokrąglone, co

zapobiega podrażnieniom skóry.

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Serwis

2 lata gwarancji

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Wyglądaj tak jak chcesz

Style: Szczegółowa stylizacja, Krótka broda,

Kilkudniowy zarost, Długa broda, Wąsy

System tnący

Typ nasadki grzebieniowej: Kilkudniowy

zarost, Broda

Nierysujące ząbki: Zapewniają większy

komfort

Precyzja (wielkość odstępów): co 0,5 mm

Liczba ustawień długości: 12

Wzornictwo

Kolor: Lakier metaliczny

Uchwyt: Gumowy uchwyt

Łatwa obsługa

Zabezpieczone ustawienia długości

Na mokro i na sucho: 100-procentowa

wodoodporność gwarantuje wygodę

użytkowania i czyszczenia

Pierścień powiększający: Wygodna regulacja

ustawień długości

Wskaźnik LED: Ładowanie i wyświetlanie

poziomu naładowania akumulatora

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-ion

Czas ładowania: Szybkie ładowanie, 4 godz.

Czas działania: 50 minut
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