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Tökéletes szakáll - könnyedén
A legkényelmesebb módja a rövid szakáll formázásának

Nyírja szakállát a kívánt formára ezzel a borosta- és szakállvágóval. Már 1 mm-től

egészen 10 mm-ig terjedő pontosság.

Pontosság

1 mm-es pontosság

Könnyen beállítható és rögzíthető hosszúsági beállítás - 1-től 10 mm-ig

Bőrbarát kialakítás

Tökéletes, mégis gyengéd vágás

A bőrbarát lekerekített végek tökéletesen illeszkednek a bőrhöz

Egyszerű használat

Akár 45 perc vezeték nélküli használat 10 óra töltés után

Könnyen megfogható markolat

Egyszerű karbantartás

Garancia a vásárlás védelméért
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Fénypontok

Tökéletes szakáll mindennap

Állítsa a vágókészüléket a legalacsonyabb

helyzetbe a tökéletes 3 napos, mindössze 1

mm hosszú borostáért.

10 rögzíthető hosszúság-beállítás

A kerék elfordításával egyszerűen

kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszat: az

1 mm-es rövid borostától a teljes, 10 mm-es

szakállig, pontos 1 mm-es lépésekben.

Önélező pengék

A Philips 3000-es szakállvágó önélező

acélpengéi ugyanolyan élesek és hatékonyak

maradnak, mint az első napon, hogy újra és

újra tökéletes, ugyanakkor kíméletes nyírást

biztosítsanak.

Bőrbarát, csúcsminőségű

A pengék extra élesek maradnak, hogy mindig

tökéletes frizurát készíthessen velük,

ugyanakkor a lekerekített végeik és a fésűk

megakadályozzák az irritációt.

Vezeték nélküli használat

Csak tölthető. Akár 45 perc vezeték nélküli

használat 10 óra töltés után

Ergonomikus kialakítás

Gyors vágókészülék, amely kényelmes fogást

és használatot biztosít. Így könnyebben

kezelheti a nehezen elérhető területeket.

Könnyű tisztítás

Az egyszerű tisztításhoz vegye le a Philips

szakállvágó fejét, és öblítse el csapvízzel.

Szárítsa meg, mielőtt visszateszi a készülékre.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves garanciával rendelkeznek,

soha nem kell őket olajozni, és világszerte

bármilyen feszültséggel kompatibilisek.
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Műszaki adatok

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Stílusok: Rövid szakáll

Vágórendszer

Pontosság (lépcsők mérete): 1 mm

Hosszbeállítások száma: 10

A hosszbeállítások széles választéka: 1-től 10-

ig mm

Vágásszélesség: 32 mm

Fésűtípus:: Borosta

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Nem karcoló fogak: Még kényelmesebb

Tartozékok

Tisztítókefe

Kialakítás

Markolat: Kényelmes markolat

Egyszerű használat

Biztonságos hosszbeállítások

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Töltés kijelzése: Töltés alatt

Egyszerűen tisztítható: Mosható tartozékok

Energiaellátás

Működési idő: 45 perc

Töltés: Teljes feltöltés 10 óra alatt

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Elem típusa: Ni-MH

Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia
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