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Tarzınızı sergileyin
Kısaltın, şekil verin ve tıraş olun - üstelik tek bir ürünle

Styleshaver ile tam olarak istediğiniz görünüme sahip olun. Bu iki uçlu elektrikli

sakal düzeltici ve şekillendirici, sert sakallarda bile tek bir bilek hareketiyle

mükemmel sakal tarzını veya 3 günlük sakal görünümünü yaratmanızı ya da

sinekkaydı tıraş olmanızı sağlar

Düzeltin, şekillendirin, tıraş olun

0,5 mm'den 10 mm'ye 12 uzunluk ayarlı sakal düzeltici

Çevrilebilir düzeltici: Mükemmel detaylar için 32 mm ve 15 mm kenarlar

Düzelticili tıraş makinesi en zor sakalları bile tıraş eder

Kullanım kolaylığı

Kolay temizleme için %100 su geçirmez

Pil durumunu gösteren pil ışığı

2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

4 saatlik şarjla 50 dakika kablosuz kullanım.

Şarj etmek ve saklamak için katlanır stand

Cilt dostu performans

Cilt dostu, yüksek performanslı düzeltici bıçakları
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Özellikler

Sakal ve kirli sakal düzeltici

0,5 mm'den 10 mm'ye 12 ayarlanabilir uzunluk

ayarlı tam boy (32 mm) Philips sakal ve kirli

sakal düzeltici istediğiniz uzunluğu kolayca

elde etmenizi sağlar. Tekerleği çevirerek ideal

uzunluk ayarını sabitleyebilirsiniz. Cilt dostu

yuvarlak köşelere sahip dayanıklı metal

düzeltici hassas ve eşit düzeltmeyi garanti

eder.

Çevrilebilir düzeltici

Ayarlanabilir tarağın altında ters çevrilebilen

hassas düzeltici bulunur. Kenarların birinde 32

mm yüksek performanslı düzeltici yer alır.

Başlığı döndürdüğünüzde, diğer kenarda burun

altı ve ağız kenarı gibi küçük alanlar için

mükemmel 15 mm genişliğinde hassas

düzeltici bulunur. Bu düzeltici çok yakın kesim

yaparken cildinizi koruyacak şekilde

tasarlanmıştır ve küçük boyutu ve açılı

tasarımı, ince çizgileri ve ayrıntıları

oluştururken hareketlerinizi görebilmenizi

sağlar.

Düzelticili çift folyolu tıraş makinesi

Bu çift folyolu tıraş makinesi, sakal çizginizi ve

hatta boynunuzu kolayca düzeltmenizi sağlar.

Orta boy düzeltici uzun ve sert sakalları alırken

2 hareketli folyo diğer sakalları pürüzsüz bir

biçimde tıraş eder.

%100 su geçirmez

Sakalınızı istediğiniz yerde, ıslak veya kuru

tıraş edin ya da düzeltin. İşiniz bittiğinde

makineyi musluk altında yıkayın.

Pil ışığı

Pil ışığı şarj doluyken mavi renkte ve 10 dakika

kaldığında turuncu renkte yanar.

Uzun ömürlü

Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl

garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur

ve yağlanmaları gerekmez.

Cilt dostu yüksek performans

Elektrikli tıraş makinesinin çelik bıçakları

birbirlerini fırçalayacak şekilde

yerleştirildiklerinden, siz düzeltme yaparken

onlar kendi kendilerini biler! Her zaman

keskinliğini koruyan bıçaklar tüylerinizi tam

olarak almanızı sağlarken, yuvarlak bıçak uçları

ve taraklar, cildin tahriş olmasını önler.

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Servis

2 yıl garanti

Aksesuarlar

Temizleme fırçası

İstediğiniz görünümü yaratın

Tarzlar: Ayrıntılı şekillendirme, Kirli sakal, Kirli

sakal görüntüsü, Uzun sakal, Bıyık

Kesme sistemi

Tarak türü: Kirli sakal, Sakal

Çizilmez dişler: Daha fazla konfor için

Hassasiyet (adım aralığı): 0,5 mm

Uzunluk ayarı sayısı: 12

Tasarım

Renk: Metalik kaplama

Gövde: Lastik tutma yeri

Kullanım kolaylığı

Güvenli uzunluk ayarları

Islak ve Kuru: Kolay kullanım ve temizleme

için %100 su geçirmez

Yakınlaştırma halkası: Kolay uzunluk ayarları

LED göstergesi: Şarj ve pil seviyesi

Güç sistemi

Pil tipi: Li-ion

Şarj süresi: Hızlı şarj, 4 saat

Çalışma süresi: 50 dakika
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