
Vedenkestävä
parranajokone ja muotoilija

StyleShaver

 
0,5 mm:n säätövälit

Kaksipuolinen trimmeri

4 h latauksella 75 min
käyttöaikaa

Kaksi teräverkkoa

 
QS6141/32

Luo oma tyylisi
Siisti, muotoile, ajele – luo oma tyylisi

Luo oma tyylisi Philips StyleShaver -laitteella. Parran muotoilu ja ajelu käy käden käänteessä tällä laitteella. Siinä

yhdistyy kaikki, mitä tarvitset tyylisi luomiseen, halusit sitten täydellisen sängen, muotoillun parran tai tarkan

ajon.

Ajele, siisti, muotoile

Uusi teräverkko: 20 % nopeampi ajelu

32 mm:n tai 15 mm:n kokometallinen trimmeri täydellisten yksityiskohtien luomiseen

Parta- ja sänkitrimmeri: 12 pituusasetusta 0,5–10 mm:n välillä

Suorituskyky

75 min johdotonta käyttöaikaa 4 tunnin latauksella

Terävämpi trimmeri leikkaa partakarvoja tehokkaammin

Ihoystävällinen kokemus

Kuiva- ja märkäajo

Helppokäyttöinen

Ohjauskampa takaa tasaisen lopputuloksen

Pituusasetukset on helppo valita ja lukita

Näyttää akun latauksen

Kokoontaittuva lataus- ja säilytysjalusta

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä
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Kohokohdat

Parta- ja sänkitrimmeri

Kokometallinen trimmeri (32 mm) ja

ohjauskamman 12 säädettävää pituusasetusta

auttavat ajelemaan partasi juuri oikean

mittaiseksi. Lukitse haluamasi pituusasetus

zoomausrenkaalla. Kestävä metallitrimmeri ja

sen ihoa suojaavat, pyöristetyt reunat takaavat

tarkan ja tasaisen trimmaustuloksen.

Uusi kaksinkertainen teräverkko

Uudella kaksinkertaisella teräverkolla pidät

partatyylisi helposti siistinä. Trimmeri leikkaa

pitemmät, karkeammat partakarvat ja sen

molemmin puolin olevat 2 joustavaa

teräverkkoa ajelevat kaiken muun sileäksi.

Kaksipuolinen trimmeri

Säädettävän ja irrotettavan ohjauskamman alla

on kokometallinen, kaksipuolinen trimmeri. Voit

käyttää 32 mm:n puolta tehokkaaseen

trimmaukseen ja 15 mm:n puolta hankalien

paikkojen yksityiskohtaiseen trimmaukseen.

Pyöristetyt kärjet ovat hellät iholle.

Ohuemmilla teräyksiköillä trimmaat tarkasti ja

saat täydellisen tuloksen – ne sopivat pienten

yksityiskohtien luomiseen ja nenän ja suun

ympäristön herkille alueille.

Aquatec - Wet & Dry

Parhaan ajotuloksen ja tehokkaimman suojan

iholle saat käyttämällä geeliä tai vaahtoa,

mutta ajo onnistuu kätevästi myös kuivana.

Lopuksi voit puhdistaa tuotteen huuhtelemalla

sen juoksevan veden alla.

Li-ioniakku

Li-ioniakussa on 75 minuuttia tehokasta

käyttöaikaa, ja se latautuu täyteen neljässä

tunnissa.

Zoomausrengas

Zoomausrenkaalla on helppo vaihtaa

ohjauskamman 12 pituusasetusta. Voit säätää

pituuden erittäin tarkasti 0,5 mm:n välein ja

luoda haluamasi tyylin kello viiden sängestä

kolmen päivän sänkeen. Pidempiä partoja

varten pituusasetusten vaihtoväli on 1 mm.

Akun merkkivalo

Merkkivalo palaa jatkuvasti, kun akku on

täynnä, ja vilkkuu oranssina, kun käyttöaikaa

on jäljellä noin 10 minuuttia.

Kokoontaittuva latausjalusta

Kokoontaittuva latausjalusta on kätevä kotona

ja matkalla.

Ohjauskampa parralle

Ohjauskampa parantaa ajotarkkuutta, parantaa

laitteen hallintaa ja takaa aina tasaisen

lopputuloksen.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja

Muotoilu

Väri: hopea ja oranssi

Pinnoitus: vankka

Helppokäyttöinen

Toimi: Ladattava akku, Johdoton käyttö

Akun käyttöaika: 75 minuuttia käyttöaikaa 4

tunnin latauksella

Näyttö: Akun merkkivalo

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoteräverkko: Vaihda vuosittain

QS6101:een

Luokittelu

Trimmaus: Styleshaver

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Akkutyyppi: Litiumioni

Tarkka

Pituusasetukset: 12 pituusasetusta 0,5–10

mm:n välillä

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2019‑07‑26

Versio: 9.0.1

EAN: 08 71010 36603 85

www.philips.com

http://www.philips.com/

