
 

sakal düzeltici

Beardtrimmer series
3000

 
1 mm hassas ayar

Paslanmaz çelik bıçaklar

10 saat şarj/45 dk kablosuz
kullanım

 

QT4000/15

Kolay, kusursuz sakal tıraşı
Sakal tıraşına başlamanın en rahat yolu

Bu sakal düzelticiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 1 mm'den 10 mm'ye

kadar hassasiyet.

Hassas

1 mm hassas

Kolay seçilebilir kilitli uzunluk ayarları, 1-10 mm

Cilt dostu performans

Uzun süreli keskinlik için Paslanmaz Çelik Bıçaklar

Pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlar

Kullanım kolaylığı

10 saat şarj sonrasında 45 dakikaya varan kablosuz kullanım

Kolay tutuş için ergonomik tasarım

Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez



sakal düzeltici QT4000/15

Özellikler

Her gün kusursuz sakal tıraşı

Yalnızca 1 mm uzunluğunda, mükemmel 3

günlük sakal için düzelticiyi en düşük konuma

ayarlayın.

10 kilitli uzunluk ayarı

Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin

ve kilitleyin: 1 mm'lik hassas kademelerle, 1

mm kısa sakaldan 10 mm'lik uzun sakala kadar

dilediğiniz uzunluğu seçin.

Paslanmaz Çelik Bıçaklar

Her seferinde mükemmel ve koruyucu

düzeltme işlemi. Sakal düzelticinin çelik

bıçakları birbirine hafifçe sürterek daha keskin

hale gelir. Böylelikle ilk günkü gibi ekstra

keskin ve etkili kalırlar.

Cilt dostu yüksek performans

Bıçaklar sakalı her zaman temiz ve etkili

şekilde kesmek için ekstra keskin kalır. Yuvarlak

bıçak uçları ve taraklar, cildin tahriş olmasını

önler.

Kablosuz Kullanım

Yalnızca şarj edilebilir. 10 saat şarj sonrasında

45 dakikaya varan kablosuz kullanım.

Ergonomik tasarım

Tutması ve kullanması kolay olan ürün,

ulaşılması zor alanları daha kolay

düzeltebilmeniz için tasarlanmıştır.

Kolay temizlenir

Başlığı çıkarıp musluk suyunda yıkayarak

kolayca temizleyin. Cihaza geri takmadan önce

kurulayın.

Uzun ömürlü

Bu Philips düzelticide 2 yıllık garanti

sunuyoruz: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü

olması için tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmez

ve dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle

uyumludur.
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Teknik Özellikler

Hizmet

Dünya çapında 2 yıl garanti

Aksesuarlar

Temizleme fırçası

İstediğiniz görünümü yaratın

Tarzlar: Kirli sakal

Kesme sistemi

Kesici genişliği: 32 mm

Uzunluk ayarı sayısı: 10

Hassasiyet (adım aralığı): x 1 mm

Tarak türü: Kirli sakal

Çizilmez dişler: Daha fazla konfor için

Uzunluk ayarı aralığı: 1'den 10'a mm

Kesici ünite: Paslanmaz çelik bıçaklar

Kolay kullanım

Güvenli uzunluk ayarları

Yakınlaştırma halkası: Kolay uzunluk ayarları

Şarj göstergesi: Fişte

Pil: 1x AAA NiMH

Kolay Temizlik: Yıkanabilir aparatlar

Güç sistemi

Şarj süresi: 10 saat

Çalışma süresi: Maksimum 45 dakika

Pil tipi: Ni-MH

Tüm gerilim değerlerine uygun: 100-240 V

Tasarım

Gövde: Kolay tutuş
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