
Vandeniui atspari
barzdaskutė ir formuotuvas

StyleShaver

 
0,5 mm intervalai

Dvipusis kirptuvas

75 min. veikimas be laido/4 h
krovimas

Skustuvas su dviguba plokštele

 
QS6141/32

Susikurkite savo stilių
Kirpkite, modeliuokite, skuskite – susikurkite savo stilių

Susikurkite savo stilių su „Philips StyleShaver“. Tereikia pasukti riešą. Šis dviejų galų barzdos formavimo prietaisas

ir skustuvas turi viską, ko jums reikia norint sukurti bet kokį stilių – palikti trumpus šerius, stilingą barzdą arba

švariai nusiskusti.

Skuskite, kirpkite, modeliuokite

Nauja barzdaskutė su tinkleliu: skuta 20 % greičiau nei anksčiau

32 arba 15 mm visiškai metalinis kirptuvas puikiai formuoja detales

Barzdos ir šerių kirptuvas: 12 ilgio nustatymų nuo 0,5 iki 10 mm

„Performance“

75 min. naudojimas be laido krovus 4 valandas

Aštresnis kirptuvas efektyviau kerpa plaukus

Švelnus odai modeliavimas

Galima skusti ant drėgnos ir sausos odos

Paprasta naudoti

Barzdos šukos užtikrina lygų kirpimą

Lengva pasirinkti ir fiksuoti ilgio nustatymus

Rodoma akumuliatoriaus įkrova

Sulankstomas stovas, kad būtų patogu įkrauti ir laikyti

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia alyvos
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Ypatybės

Barzdos ir šerių kirptuvas

Visiškai metalinis kirptuvas (32 mm) ir šukos su

12 reguliuojamų ilgių – galėsite lengvai

pasiekti tiksliai tokį barzdos ilgį, kokio norite.

Fiksuokite jums tinkamą ilgį reguliavimo

ratuku. Tvirtas metalinis kirptuvas su odą

apsaugančiais suapvalintais kraštais užtikrina

tikslų ir tolygų kirpimą.

Nauja barzdaskutė su dvigubu tinkleliu

Naudodami naują barzdaskutę su dvigubu

tinkleliu, galėsite lengvai ir švariai nusiskusti.

Vidurinis kirptuvas nukerpa ilgesnius,

tvirtesnius palukus, o 2 slankiojantys tinkleliai

švariai nuskuta visus likusius plaukelius.

Dvipusis kirptuvas

Nuimkite reguliuojamas šukas ir po jomis

pamatysite visiškai metalinį dvipusį kirptuvą.

Naudokite 32 mm pusę norėdami kirpti

greičiau, o 15 mm pusę – tiksliai, detaliai

padailinti sunkiai pasiekiamas vietas.

Suapvalinti galai užtikrins švelnų sąlytį su oda.

Smulkesni kirpimo elementai padės trumpai

nukirpti ir užtikrins puikius rezultatus kerpant

smulkias detales arba tokiose vietose kaip po

nosimi arba aplink burną.

drėgnojo ir sausojo skutimo barzdaskutė su

„Aquatec“

Norėdami kuo geriau apsaugoti odą ir švariai

nusiskusti, sušlapinkite veidą ir naudokite želė

arba putas. Be to, kad būtų patogiau, galima

skusti plaukus nuo sausos odos. Nusiskutę

išplaukite gaminį vandeniu iš čiaupo.

Ličio jonų akumuliatoriaus galia

Ličio jonų akumuliatorius – galite intensyviai

naudoti 75 minučių be laido, jis visiškai

įkraunamas tik per 4 valandas.

Didinimo žiedas

Reguliavimo ratuku galima lengvai reguliuoti

12 šukų ilgio padėčių. Šie nustatymai padeda

išskirtinai tiksliai 0,5 mm žingsniu kirpti

trumpesniu ilgiu, kad galėtumėte būti tiksliai

tokio stiliaus, kokio norite – nuo vos pastebimų

5 val. šeriukų iki 3 dienų barzdelės. Be to,

ilgesnei barzdai pateikiami tikslūs jums

reikalingi ilgiai 1 mm žingsniu.

Akumuliatoriaus lemputė

Lemputė nuolatos šviečia rodydama, kad

akumuliatorius įkrautas, ir mirksi oranžine

spalva, kai naudoti lieka apie 10 minučių.

Sulankstomas įkrovimo stovas

Sulankstomas įkrovimo stovas – patogu

naudoti namuose ir kelionėje.

Barzdos šukos

Dėl barzdos šukų konstrukcijos jas lengviau

valdyti. Jomis visada lygiai apkirpsite barzdą.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetys

Konstrukcija

Spalva: Sidabrinė ir oranžinė

Apdaila: Tvirta

Lengva naudoti

Naudojimas: Įkraunama baterija, Naudojimas

be laido

Akumuliatoriaus veikimo laikas: 4 val.

krovimas 75 min. veikimas

Ekranas: Akumuliatoriaus lemputė

Valymas: Visiškai plaunamas

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Atsarginis tinklelis: QS6101 keičiamas kas

metus

Kategorizavimo kompiuteris

Kūno priežiūra: „Styleshaver“

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V

Baterijos tipas: Ličio jonų

Tikslumas

Ilgio nustatymai: 12 ilgio nustatymų: nuo 0,5

mm iki 10 mm
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