
Vodotesný tvarovací
a holiaci strojček

StyleShaver

 
0,5 mm intervaly

Obojstranný zastrihávač

75 min bezšn. použitia/4 h
nabíjania

Strojček s dvoj. fóliou

 
QS6141/32

Vytvorte si svoj štýl
Zastrihávajte, tvarujte, ohoľte – vytvorte svoj štýl

Vytvorte svoj štýl pomocou strojčeka Philips StyleShaver. Vďaka tomuto obojstrannému zariadeniu na

tvarovanie a holenie brady získate jednoduchým otočeným zápästia všetko, čo potrebujete na vytvorenie

vlastného štýlu – od dokonalého strniska, cez vytvarovanú bradu až po to najhladšie oholenie.

Ohoľte, zastrihávajte a tvarujte

Nový strojček s dvojitou fóliou: O 20 % rýchlejšie oholenie ako predtým

32 mm alebo 15 mm celokovový zastrihávač pre dokonale vytvarované detaily

Zastrihávač brady a strniska: 12 nastavení dĺžky od 0,5 do 10 mm

Výkon

75 minút používania bez napájania už po 4 hod. nabíjania

Ostrejší zastrihávač strihá chĺpky účinnejšie

Výkonný a šetrný k pokožke

Umožňuje holenie namokro aj nasucho

Jednoduché používanie

Hrebeňový nástavec na bradu zaručí dokonale rovnomerný strih

Jednoduché nastavenie a zaistenie nastavenej dĺžky

Indikácia stavu batérie

Skladací stojan na pohodlné nabíjanie a odkladanie

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania
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Hlavné prvky

Zastrihávač brady a strniska

Celokovový zastrihávač (32 mm) a hrebeňový

nástavec s 12 nastaviteľnými úrovňami dĺžky

ľahko vytvoria požadovanú dĺžku brady. Zaistite

presnú dĺžku brady pomocou nastavovacieho

kolieska. Odolný kovový zastrihávač

so zaoblenými okrajmi šetrnými k pokožke

zaručí presné a rovnomerné zastrihávanie.

Nový strojček s dvoj. fóliou

Holením so strojčekom s dvojitou fóliou rýchlo

vytvoríte požadovaný strih. Stredný zastrihávač

zachytí dlhšie a tvrdšie chĺpky, zatiaľ čo sa 2

pohyblivé fólie postarajú o zvyšok a vytvoria

dokonale hladké oholenie.

Obojstranný zastrihávač

Zložte nastaviteľný hrebeňový nástavec a

odhaľte celokovový obojstranný zastrihávač

pod ním. Použite jeho 32 mm stranu na

výkonné zastrihávanie a 15 mm stranu na

presné a detailné upravovanie ťažko

dostupných miest. Vďaka zaobleným hrotom je

kontakt s pokožkou jemný. Tenšie strihacie

prvky zaistia krátke zastrihnutie chĺpkov s

dokonalými výsledkami – vynikajúce na jemné

detaily alebo oblasti pod nosom či okolo úst.

Systém Aquatec – namokro aj nasucho

Na ešte vyššiu ochranu pokožky a optimálne

výsledky holenia použite namokro s gélom

alebo penou, na praktické a rýchle oholenie

použite nasucho. Po oholení stačí výrobok

vyčistiť opláchnutím pod tečúcou vodou.

Napájanie li-ion batériou

Li-ion batéria zabezpečí až 75 minút

výkonného používania bez pripojenia do siete

a úplne sa nabije už za 4 hodiny.

Nastavovacie koliesko

Vďaka nastavovaciemu koliesku ľahko

nastavíte jednu z 12 dĺžok hrebeňového

nástavca. Tieto nastavenia s odstupmi 0,5 mm

ponúkajú dokonalú presnosť pri krátkych

dĺžkach, takže môžete presne dosiahnuť

požadovaný štýl – či už poldňové, alebo aj 3-

dňové strnisko. Pri zastrihávaní dlhšej brady

môžete tiež presne nastaviť potrebnú dĺžku s

odstupmi 1 mm.

Indikátor stavu batérie

Indikátor svieti, keď je batéria dostatočne

nabitá, a bliká naoranžovo, keď máte ešte k

dispozícii energiu na približne 10 minút

používania.

Skladateľný nabíjací stojan

Skladateľný nabíjací stojan vám zaručí

pohodlie doma a flexibilitu na cestách.

Hrebeňový nástavec na strihanie brady

Tvar hrebeňového nástavca na bradu vám

poskytne lepšiu kontrolu, vďaka čomu bude

zastrihnutie vašej brady vždy rovnomerné.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka

Dizajn

Farba: Strieborná a oranžová

Povrchová úprava: Robustný

Jednoduché používanie

Prevádzka: Nabíjateľná batéria, Bezšnúrové

použitie

Výdrž akumulátora: Čas nabíjania 4 hodiny,

75 minút použitia

Displej: Indikátor stavu batérie

Čistenie: Plne umývateľný

Servis

Dvojročná záruka: áno

Vymeniteľná fólia: Vymieňajte každý rok za

QS6101

Kategorizácia PC

Starostlivosť o zovňajšok: Styleshaver

Príkon

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Typ batérie: Lítium-iónová

Presnosť

Nastavenia dĺžky: 12 nastavení dĺžky od

0,5 mm do 10 mm
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