
Voděodolný holicí
strojek a zastřihovač

StyleShaver

 
Kroky po 0,5 mm

Oboustranný zastřihovač

75 min bezdrátového použití/4h
nabíjení

Holicí strojek s dvojitou
planžetou

 
QS6141/32

Vytvořte si svůj styl
Zastřihujte, upravujte, holte – vytvořte si svůj styl

Vytvořte si svůj styl prostřednictvím strojku Philips Styleshaver. Stačí otočit zápěstím a tento oboustranný nástroj

pro tvarování vousů a holení vám nabídne vše, co potřebujete k vytvoření jakéhokoli stylu: počínaje dokonalým

strništěm, přes upravený vous až po čisté oholení.

Holení, zastřihování, úprava

Nový holicí strojek s dvojitou planžetou: holí o 20 % rychleji než dříve

32mm nebo 15mm celokovový zastřihovač pro dokonalé detaily

Zastřihovač vousů a strniště: 12 nastavení délky od 0,5 do 10 mm

Výkon

4 hodiny nabíjení zajistí 75 minut bezdrátového provozu

Ostřejší zastřihovač stříhá vousy efektivněji

Šetrný k pokožce

Umožňuje suché i mokré holení

Snadné použití

Hřeben na vousy zajišťuje dokonale rovnoměrné zastřižení

Snadný výběr a zabezpečení nastavení délky

Zobrazení stavu baterie

Podstavec pro praktické nabíjení a skladování

Záruka dva roky, univerzální napětí, nemusí se mazat
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Přednosti

Zastřihovač vousů a strniště

Celokovový zastřihovač (32 mm) a hřeben

s 12 možnostmi nastavení délky usnadňuje

dosažení přesně takové délky vousů, jakou si

přejete. Své dokonalé nastavení délky můžete

zabezpečit pomocí nastavovacího kolečka.

Odolný kovový zastřihovač se zaoblenými

okraji, které jsou šetrné k pokožce, zaručuje

přesné a rovnoměrné zastřižení.

Nový holicí strojek s dvojitou planžetou

Holicí strojek s dvojitou planžetou usnadňuje

oholení podle vašeho stylu. Střední zastřihovač

zachycuje delší, tužší vousy a dvě plovoucí

planžety vše ostatní dokonale hladce oholí.

Oboustranný zastřihovač

Když sundáte nastavitelný hřeben, objevíte

pod ním celokovový oboustranný zastřihovač.

32mm stranu můžete použít pro vysoce

výkonné zastřihování a 15mm stranu zase pro

přesnou, jemnou práci na obtížně

dosažitelných místech. Zaoblené špičky zajistí

hladký, příjemný kontakt s pokožkou. Jemnější

střihací jednotky se postarají o přesné

zastřižení s dokonalými výsledky; jsou

vynikající pro malé detaily nebo oblasti, jako

například pod nosem nebo okolo úst.

Těsnění Aquatec pro suché a mokré holení

Chcete-li zvýšit ochranu pokožky a dosáhnout

optimálních výsledků holení, použijte mokré

holení s gelem nebo pěnou. Přístroj lze také

prakticky využít pro suché holení. A až budete

hotovi, stačí výrobek vyčistit opláchnutím pod

tekoucí vodou.

Napájení lithium-iontovou baterií

Lithium-iontová baterie zajišťuje až 75 minut

výkonného bezdrátového používání. Jeho plné

nabití trvá pouze 4 hodiny.

Nastavovací kolečko

Nastavovací kolečko usnadňuje nastavení

hřebene na některou z 12 délek. Nastavení

nabízí dokonalou přesnost v krocích po 0,5 mm

u kratších délek. Je tedy možné přesně

definovat požadovaný styl: lze vybrat vzhled „5

ráno“, stejně jako třídenní strniště a vše mezi

tím. Také u delších vousů jsou k dispozici

přesně ty délky, které požadujete,

s nastavením v krocích po 1 mm.

Kontrolka baterie

Neustále svítí kontrolka označující nabitou

baterii. Jakmile zbývá přibližně 10 minut

používání, kontrolka oranžově bliká.

Skládací nabíjecí podstavec

Skládací nabíjecí podstavec vám poskytne

praktické výhody doma a flexibilitu na cestách.

Hřeben na vousy

Design hřebenu na vousy vám poskytuje větší

kontrolu a umožňuje pokaždé rovnoměrně

zastřihnout vousy.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček

Design

Barva: Stříbrná a oranžová

Povrchová úprava: Robustní

Snadné použití

Provoz: Nabíjecí baterie, Použití bez kabelu

Doba provozu na baterie: 4hodinové nabití,

75 minut provozu

Displej: Kontrolka baterie

Čištění: Plně omyvatelný

Servis

2letá záruka: Ano

Náhradní planžeta: Každý rok vyměňte za typ

QS6101

Kategorizace PC

Péče o vzhled: Styleshaver

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100-240 V

Typ baterie: Li-Ion

Přesný

Nastavení délky: 12 délek od 0,5 mm do

10 mm
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