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Definiţi-vă stilul
Tundeţi, stilizaţi şi radeţi - cu un singur produs

Creaţi exact aspectul pe care-l doriţi cu aparatul pentru ras şi stilizat. La un gest al

încheieturii dvs., acest aparat electric cu două capete pentru aranjarea bărbii şi

pentru bărbierit are tot ceea ce vă trebuie pentru a crea stilul de bărbierit perfect,

aspect nebărbierit de 3 zile sau un bărbierit complet, chiar şi pe bărbi dificile

Tuns + aranjat + bărbierit

Maşină de tuns barba cu 12 setări de lungime de la 0,5 mm la 10 mm

Maşină de tuns reversibilă: de 32 mm şi 15 mm pentru detalii perfecte

Aparatul de bărbierit dublu cu maşină de tuns bărbiereşte chiar şi cele mai dificile

bărbi

Uşor de utilizat

100% rezistenţă la apă pentru curăţare uşoară

Ledul pentru baterie vă arată starea acesteia

2 ani garanţie, tensiune universală, nu este necesară lubrifiere

50 min de funcţionare fără fir după o încărcare de 4 ore.

Suport pliant pentru încărcare şi depozitare

Performanţă delicată cu pielea

Lame de tuns de înaltă performanţă, delicate cu pielea
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Repere

Dispozitiv de tuns barba

Maşina de tuns barba şi pentru aspect

nebărbierit Philips de dimensiune normală (32

mm) cu 12 reglaje de lungime de la 0,5 mm la

10 mm vă permite să obţineţi cu uşurinţă exact

lungimea pe care o doriţi. Maşina de tuns

durabilă din metal cu margini rotunjite,

delicate cu pielea, garantează o tundere

precisă şi uniformă.

Maşină de tuns reversibilă

Îndepărtaţi pieptenele reglabil şi veţi găsi o

maşină de tuns reversibilă de precizie. Pe o

parte se află o maşină de tuns de 32 mm de

înaltă performanţă. Dacă o întoarceţi, este o

maşină de tuns de precizie de 15 mm, perfectă

pentru spaţii înguste, spre exemplu, sub nas

sau în jurul gurii. Este proiectată pentru a tăia

foarte aproape, însă vă protejează pielea, iar

dimensiunea sa mică şi designul înclinat vă

permit să vedeţi ce faceţi pentru a obţine linii

şi detalii fine.

Aparat de ras dublu cu maşină de tuns

Aparatul de bărbierit cu dublă folie facilitează

îndepărtarea perilor din jurul bărbii şi chiar şi a

celor de pe gât. Dispozitivul de tundere din

mijloc prinde firele mai lungi şi mai tari, iar

cele 2 folii flotante le rad perfect neted pe toate

celelalte.

100% rezistent la apă

Radeţi sau tundeţi-vă barba oriunde vreţi, udă

sau uscată. Când aţi terminat, clătiţi pur şi

simplu sub jet de apă.

Led pentru baterie

Ledul pentru baterie se aprinde albastru când

aceasta este plină şi clipeşte portocaliu când

mai are 10 minute de funcţionare.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

concepute să reziste. Acestea vă sunt oferite cu

o garanţie internaţională de 2 ani, pentru

tensiunile din întreaga lume şi nu necesită

niciodată lubrifiere.

Performanţă delicată cu pielea

Lamele din oţel se ating uşor una de cealaltă,

astfel se ascut singure pe măsură ce vă

tundeţi! Lamele rămân bine ascuţite pentru a

tăia întotdeauna părul uniform şi eficient, dar

sunt prevăzute cu vârfuri rotunjite şi piepteni

pentru a preveni iritarea pielii.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.



perie de stilizat şi aparat de ras rezistente la apă QS6140/32

Specificaţii

Service

2 ani garanţie

Accesorii

Perie de curăţat

Creaţi-vă coafura dorită

Stiluri: Coafare detaliată, Barbă scurtă, Aspect

nebărbierit, Barbă lungă, Mustaţă

Sistem de tăiere

Tip pieptene: Aspect nebărbierit, Barbă

Dinţi care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Precizie (dimensiunea paşilor): de 0,5 mm

Numărul setărilor de lungime: 12

Design

Culoare: Lac metalic

Mâner: Mâner de cauciuc

Uşor de utilizat

Setări sigure de lungime

Umed şi uscat: 100 % rezistent la apă pentru

utilizare şi curăţare uşoare

Mărire sau micşorare: Reglarea cu uşurinţă a

setărilor de lungime

Indicator cu LED: Încărcare şi nivel baterie

Sistem de alimentare

Tip baterie: Li-ion

Durată de încărcare: Încărcare rapidă, 4 ore

Durată de funcţionare: 50 de minute
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