
 

Zastřihovač vousů

Beardtrimmer series
3000

 
přesné 1mm nastavení

Nerezové ocelové břity

10 h nabíjení/45 min použití bez
kabelu

 

QT4002/15

Dokonalá bradka snadně a rychle
Nejlepší možnost, jak vytvořit strniště

Vytvarujte si bradku podle svého díky tomuto zastřihovači vousů a strniště.

Přesnost od 1 mm až do 10 mm.

Přesný

Přesnost 1 mm

Snadné ovládání a různá nastavení délky, 1–10 mm

Šetrný k pokožce

Nerezové ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost

Zaoblené špičky šetrné k pokožce zaručují dokonalý kontakt s pokožkou

Snadné použití

Až 45 minut použití bez kabelu po 10 hodinách nabíjení

Snadné uchopení

Jednoduchá údržba

Záruka 3 roky, univerzální napětí, není třeba mazat



Zastřihovač vousů QT4002/15

Přednosti

Dokonalá bradka každý den

Nastavte zastřihovač na nejnižší polohu a

získejte dokonalé 3denní strniště dlouhé pouze

1 mm.

10 uzamykatelných nastavení délky

Požadovaná nastavení délky můžete

jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka:

počínaje krátkým vousem o délce 1 mm až po

plnovous délky 10 mm, v přesných krocích po

1 mm.

Nerezové ocelové břity

Dosáhněte pokaždé dokonalého a zároveň

šetrného zastřižení. Břity zastřihovače se

o sebe jemně třou a navzájem se tak brousí,

takže zůstávají mimořádně ostré a efektivní,

jako by byly nové.

Vysoce výkonný, šetrný k pokožce

Břity jsou stále mimořádně ostré a vždy stříhají

vousy úhledně a účinně. Mají však zaoblené

špičky a hřebeny, aby nedocházelo

k podráždění pokožky.

Použití bez kabelu

Pouze pro nabíjení. Až 45 minut použití bez

kabelu po 10 hodinách nabíjení.

Ergonomický design

Snadno se drží a používá a umožňuje tak

rychle zastřihovat i těžko dostupná místa.

Snadné čištění

Zastřihovač vousů Philips snadno zůstane jako

nový – stačí zařízení a odnímatelnou hlavu

pravidelně oplachovat pod tekoucí vodou.

Neuvěřitelně odolný

Na tento zastřihovač Philips poskytujeme

3letou záruku(po registraci výrobku do 3

měsíců od zakoupení na

https://www.philips.cz/registrace): naše výrobky

určené pro péči o vzhled jsou skutečně odolné.

Nikdy ho nebudete muset promazávat a je

kompatibilní se síťovými napětími všude ve

světě.



Zastřihovač vousů QT4002/15

Specifikace

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Styly: Krátké vousy

Střihací systém

Přesnost (velikost kroků): po 1 mm

Počet nastavení délky: 10

Rozsah nastavení délky: 1 až 10 mm

Šířka stříhání: 32 mm

Typ hřebenu: Strniště

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Hroty, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Design

Rukojeť: Snadné uchopení

Snadné použití

Zabezpečené nastavení délky: Ano

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení

délky

Indikace nabíjení: V síti

Snadné čištění: Omyvatelné nástavce

Spotřeba

Doba chodu: 45 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 10 hodin

Automatická volba napětí: 100-240 V

Typ baterie: Ni-MH

Servis

Prodloužená 3letá záruka: Ano
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