
Водоустойчив уред за

оформяне и самобръсначка

StyleShaver

  Интервали от 0,5 мм

Двустранна машинка за

подстригване

75 мин безкабелна употреба/4ч

зареждане

Самобръсначка с двойна пластина

 
QS6141/32

Създайте вашата прическа
Подрязване, стилизиране, бръснене - създайте свой стил

Създайте свой стил с Philips StyleShaver. Само с едно движение на китката този двоен уред – машинка за оформяне на брада и

самобръсначка – ви дава всичко необходимо, за да създадете всеки стил – идеалната набола брада, добре оформена брада или

гладко бръснене.

Бръснене, подрязване, стилизиране

Нова самобръсначка с пластина: бръсне 20% по-бързо, отколкото преди

32 мм или 15 мм изцяло метална машинка за подстригване, за идеални детайли

Машинка за брада и набола брада: 12 настройки за дължина от 0,5 -10 мм

Представяне

75 минути работа без кабел след 4 часа зареждане

По-острите ръбове отрязват космите по-ефективно

Щадяща кожата

Позволява ви да бръснете на мокро и сухо

Лесна употреба

Гребенът за брада осигурява идеално равномерно подстригване

Лесен избор и фиксиране на настройките за дължина

Показва състоянието на батерията

Сгъваема поставка за удобно зареждане и съхранение

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят, не се нуждае от смазване
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Акценти

Машинка за брада и набола брада

С изцяло металната машинка за подстригване (32 мм)

и гребена с 12 регулируеми настройки за дължина е

лесно да постигнете точната дължина на брадата,

която желаете. Заключете вашата идеална настройка

за дължина с регулиращото колелце. Издръжливата

метална машинка за подстригване с нежни към

кожата заоблени краища гарантира прецизно и

равномерно подстригване.

Нова самобръсначка с двойна пластина

Новата самобръсначка с двойна бръснеща пластина

позволява лесно бръснене според стила ви. Средната

пластина улавя по-дългите и дебели косми, а двете

плаващи пластини избръсват идеално гладко всичко

останало.

Двустранна машинка за подстригване

Свалете регулируемия гребен и ето я изцяло

металната, двустранна машинка за подстригване.

Използвайте 32-мм страна за идеално подстригване и

15-мм страна – за прецизно изпипване на детайлите

в труднодостъпните места. Заоблените краища

гарантират нежно докосване до кожата ви. По-

фините остриета осигуряват близко до кожата

подстригване с отличен резултат – идеално за

дребните детайли или зоните като тези под носа и

около устата.

с Aquatec за мокро и сухо бръснене

За допълнителна защита на кожата и оптимални

резултати при бръснене използвайте на мокро с гел

или пяна, може също да се използва на сухо за

удобство. А когато приключите просто изплакнете

уреда с течаща вода, за да го почистите.

Захранване от литиево-йонна батерия

Литиево-йонната батерия осигурява до 75 мин

мощна работа без кабел и се зарежда напълно само

за 4 часа.

Колело за увеличаване

С регулиращото колелце е лесно да регулирате

гребена на 12-те настройки за дължина. Настройките

дават изключителна прецизност със стъпка от 0,5 мм

при по-малките дължини, за да оформите точно

стила, който желаете – от съвсем леко набола до

тридневна брада. А за по-дългите бради са

предвидени точно необходимите ви дължини със

стъпка от 1 мм.

Светлинен индикатор

Индикаторът свети постоянно, когато батерията е

напълно заредена, и мига в оранжево, когато имате

още около 10 минути за ползване.

Сгъваема поставка за зареждане

Сгъваемата поставка за зареждане ви дава удобство у

дома и гъвкавост, когато сте на път.

Гребен за брада

Конструкцията на гребена за брада ви дава повече

контрол, което ви позволява винаги да подрязвате

брадата си равномерно.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване

Дизайн

Цвят: Сребристо и оранжево

Дизайн: Здрави

Лесна употреба

Работен режим: Акумулаторна батерия, Работа на

батерии

Време за използване на батерията: 4 часа зареждане,

Време за използване на батерията: 4 часа зареждане,

75 минути работа

Дисплей:

Светлинен индикатор

Почистване: Може да се мие изцяло

Сервиз

2 години гаранция

Резервна пластина: Подменяйте всяка година с

QS6101

Категория

Оформяне: Styleshaver

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Тип батерия: Литиево-йонна

Прецизност

Настройки за дължина: 12 дължини от 0,5 мм до 10

мм
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