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barba

Beardtrimmer series
3000

 
Setări de precizie de 1 mm

Lame din oţel inoxidabil

Încărcare 10 ore/utilizare 45
min

 

QT4002/15

Barba perfectă uşor de realizat
Cel mai comod mod de a începe obţinerea unui aspect

nebărbierit

Stilizează-ţi barba aşa cum îţi doreşti cu ajutorul acestui aparat de tuns

barba/barba de 3 zile. Precizie de la 1 mm până la 10 mm.

Precizie

Precizie de 1 mm

Setări pentru lungime uşor de selectat şi blocabile, 1-10 mm

Performanţă delicată cu pielea

Lame din oţel inoxidabil care rămân ascuţite mult timp

Sugestii complete referitoare la piele pentru un contact delicat cu pielea

Uşor de utilizat

Până la 45 de minute de utilizare fără fir după 10 ore de încărcare

Design ergonomic pentru o manevrare mai uşoară

Cap detaşabil pentru curăţare uşoară

2 ani garanţie



aparat de tuns barba QT4002/15

Repere

Barba perfectă în fiecare zi

Setaţi aparatul de tuns la cea mai mică poziţie

pentru o barbă perfectă de 3 zile, cu o lungime

de numai 1 mm.

10 setări pentru lungime blocabile

Răsuceşte rotiţa pentru a selecta şi a bloca

setările de lungime dorite: de la o barbă scurtă

de 1 mm, la o barbă completă de 10 mm, în

paşi precişi de 1 mm.

Lame din oţel inoxidabil

Obţine un tuns perfect, dar protector, de fiecare

dată. Lamele din oţel ale aparatului de tuns se

ating uşor, ascuţindu-se reciproc în timp ce

tund, astfel încât să rămână extrem de ascuţite

şi la eficiente ca în prima zi.

Performanţă delicată cu pielea

Lamele rămân bine ascuţite pentru a tăia

întotdeauna părul uniform şi eficient, dar sunt

prevăzute cu vârfuri rotunjite pentru a-ţi proteja

pielea.

Utilizare fără fir

Numai reîncărcabile. Până la 45 de minute de

alimentare fără fir după 10 ore de încărcare.

Design ergonomic

Uşor de ţinut şi folosit. Conceput pentru a te

ajuta să tunzi acele zone greu accesibile.

Uşor de curăţat

Demontează capul şi clăteşte-l sub jet de apă

pentru o curăţare uşoară. Usucă-l înainte de a-l

pune înapoi în aparat.

Făcut să reziste

Pentru acest aparat de tuns Philips oferim o

garanţie de 2 ani: produsele noastre de îngrijire

sunt construite pentru a rezista. Nu vei fi

niciodată nevoit să îl lubrifiezi şi este

compatibil cu toate voltajele internaţionale.
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Specificaţii

Creează-ţi stilul dorit

Stiluri: Barbă scurtă

Sistem de tăiere

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 1 mm

Numărul setărilor de lungime: 10

Gama setărilor de lungime: Între 1 şi 10 mm

Lăţime cuţit: 32 mm

Tip pieptene: Aspect nebărbierit

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Dinţi care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Accesorii

Perie de curăţat

Design

Mâner: Mâner uşor

Uşor de utilizat

Setări blocabile de lungime

Inel de reglare: Reglarea cu uşurinţă a setărilor

de lungime

Indicaţie de încărcare: La priză

Curăţare uşoară: Accesorii lavabile

Alimentare

Durată de funcţionare: 45 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 10 ore

Tensiune automată: 100-240 V

Tip baterie: Ni-MH

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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