
Vízálló borotva és
formázó

StyleShaver

 
0,5 mm-es közök

Kétoldalú vágókészülék

75 perc vez.nélk. haszn./4óra
tölt.

Duplaszitás borotva

 
QS6141/32

Alakítsa ki saját stílusát
Vágás, formázás, borotválás - teremtse meg saját stílusát

Teremtse meg stílusát a Philips StyleShaver borotvával. Csuklója egyetlen mozdulatával bármilyen stílust

kialakíthat a kétvégű szakállformázóval és borotvával a tökéletes borostától a formázott szakállon át a simára

borotvált arcbőrig.

Borotválás, vágás, formázás

Új szitás borotva: A korábbinál 20%-kal gyorsabb borotválás

32/15 mm-es tiszta fém vágókészülék a tökéletes részletekért

Szakáll- és borostavágó: 12 hosszbeállítás 0,5 mm-től 10 mm-ig

Teljesítmény

75 perc vezeték nélküli használat 4 óra töltés után

Az élesebb vágókészülék alaposabb borotválást tesz lehetővé

Bőrbarát kialakítás

Lehetővé teszi a nedves és a száraz borotválkozást

Egyszerű használat

A szakállfésű tökéletesen egyenletes vágást biztosít

Könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszbeállítások

Akkumulátor állapotának kijelzése

Összehajtható állvány a kényelmes töltéshez és a tároláshoz

2 év garancia, univerzális feszültség, nincs szükség olajozásra



Vízálló borotva és formázó QS6141/32

Fénypontok

Szakáll- és borostavágó

A tiszta fémből készült vágókészülékkel (32

mm) és a 12 fajta hosszbeállítással rendelkező

fésűvel könnyen elérheti a kívánt

szakállhosszúságot. Kedvenc hosszbeállítását

a zoomgombbal rögzítheti. A bőrbarát,

lekerekített végekkel rendelkező, strapabíró fém

vágókészülék pontos és egyenletes vágást tesz

lehetővé.

Új kettős szitájú borotva

Az új duplaszitás borotvával könnyű

leborotválni a kívánt forma körüli borostát. A

középvágó a hosszabb, erősebb szőrszálakat is

levágja, a két szabadon mozgó szita pedig

minden mást is tökéletesen simára borotvál.

Kétoldalú vágókészülék

Az állítható fésű alatt tiszta fémből készült,

kétoldalú vágókészülék található. A nagy

teljesítményű vágáshoz a 32 mm-es oldalt

használja, a nehezen elérhető helyeken pedig

a 15 mm-es aprólékos munkát lehetővé tévő

oldalt válassza. A lekerekített végeknek

köszönhetően bőre sima érintésű lesz. A

finomabb vágóegységek alapos, tökéletes

eredményt nyújtó vágást tesznek lehetővé az

orr alatti és száj körüli területeken, ahol az apró

részletekre is ügyelni kell.

AquaTec technológia – nedves és száraz

borotválkozáshoz

A bőr extra védelme és az optimális

borotválkozási eredmény érdekében használja

nedvesen, géllel vagy habbal, vagy a

kényelem érdekében válassza a száraz vágást.

Amikor elkészült, a tisztításhoz csak el kell

öblítenie a készüléket a csap alatt.

Lítiumion akkumulátor

A lítiumion akkumulátor akár 75 percnyi, nagy

teljesítményű vezeték nélküli használatot tesz

lehetővé, és mindössze 4 óra alatt feltöltődik.

Zoomgomb

A zoomgombbal könnyen választhat a fésű 12

hosszbeállítása közül. Rövid szakáll esetén a

beállítások 0,5 mm-enként követik egymást,

így pontosan olyan formát hozhat létre,

amilyet szeretne: az 5 órás árnyéktól a 3 napos

borostáig. Hosszabb szakállak esetén 1 mm-

enként követik egymást a hosszbeállítások.

Akkumulátor jelzőfény

A teljesen feltöltött akkumulátort folyamatosan

világító fény jelzi, a narancssárga villogás

pedig arra utal, hogy már csak 10 percre

elegendő feszültség van a készülékben.

Összehajtható töltőállvány

Az összehajtható töltőállvánnyal kényelmesen

használhatja otthonában is, utazás közben

pedig rugalmasságot biztosít.

Szakállfésű

A szakállfésű kialakítása nagyobb fokú

irányítást biztosít, így mindig egyenletesen

vághatja le a szakállát.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe

Formatervezés

Szín: Ezüst és narancssárga

Kidolgozás: Masszív

Egyszerű használat

Üzemeltetés: Akkumulátoros, Vezeték nélküli

használat

Akkumulátoros használat ideje: 4 óra töltés 75

perc használat

Kijelző: Akkumulátor jelzőfény

Tisztítás: Teljesen lemosható

Szerviz

2 év garancia

Csere szita: Cserélje évente QS6101 tartozékkal

Kategória: szépségápolás

Szépségápolás: Styleshaver formázó borotva

Energiaellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Pontosság

Hosszúságbeállítások: 12 hosszúság 0,5 mm-

től 10 mm-ig
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