
 

тример за брада и

набола брада

Beardtrimmer series

3000

  0,5 мм прецизни настройки

Ножчета от неръждаема стомана

10 ч. зареждане/45 мин. безжична

работа

 

QT4005/15

Идеална брада – с лекота
Най-удобният начин за пускане на брада

Оформете брадата си така, както желаете, с този тример за брада. С прецизност от едва

0,5 мм до 10 мм.

Прецизност

0,5-мм прецизност

Лесен избор и заключване на настройките за дължина: от 0,5 мм до 10 мм

Нежност към кожата

Ножчета от неръждаема стомана за дълготрайна острота

Щадящи кожата заоблени върхове за гладко плъзгане

Лесна употреба

До 45 минути безкабелна употреба след 10 часа зареждане

Ергономичен дизайн за по-лесно използване

Разглобяема глава за лесно почистване

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят, не се нуждае от смазване
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Акценти

Идеалната "тридневна" брада – всеки ден

Нагласете тримера на най-ниската настройка, за да

оформите идеалната "тридневна" брада с дължина

едва 0,5 мм.

20 заключващи се настройки за дължина

Просто завъртете колелцето, за да изберете и

заключите желаната настройка за дължина: от

"тридневна" брада с дължина 0,5 мм, до дълга брада с

дължина 10 мм, с прецизна стъпка от 0,5 мм.

Ножчета от неръждаема стомана

Насладете се на идеално, но безопасно подстригване

всеки път. Стоманените ножчета на тримера леко се

докосват едно в друго, като се заточват, докато

подстригват, за да останат толкова остри и

ефективни, каквито са били и при доставката.

Щадящи кожата и ефективни

Ножчетата се запазват изключително остри, за да

работят винаги прецизно и ефикасно, но имат

заоблени върхове и гребени, за да не дразнят кожата

ви.

Работа на батерии

Само акумулаторна. До 45 минути безкабелна

мощност след 10 часа зареждане.

Ергономичен дизайн

Лесен за хващане и използване. Проектиран да ви

улесни в поддържането на трудно достъпните зони.

Лесно почистване

Свалете главата и я изплакнете с течаща вода за

лесно почистване. Изсушете я, преди да я сглобите

обратно към уреда.

Създаден за дълъг живот

Заставаме зад този тример за брада Philips с 2-

годишна гаранция: нашите продукти за оформяне са

създадени за дълъг живот. Никога няма да се налага

да го смазвате и е съвместим с напрежението в цял

свят.

 



тример за брада и набола брада QT4005/15

Спецификации

Подстригваща система

Прецизност (стъпка): с 0,5 мм

Ширина на подстригващия елемент: 32 мм

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Различни настройки за дължина: 0,5 до 10 мм

Множество настройки на дължината: 20

Тип гребен:

Набола брада

Зъби, които не драскат кожата: За повече удобство

Аксесоари

Четка за почистване

Създайте стила, който желаете

Стилове: Къса брада, Набола брада

Система за захранване

Време за работа: До 45 минути

Време за зареждане: 10 часа

Тип батерия: никел-металхидридна

Работи с напреженията в цял свят: 100 – 240 V

Лесна употреба

Запазване на настройките

Колело за увеличаване: Лесно регулиране на

настройките

Индикатор за зареждане: На кабел

Индикатор за зареждане: На кабел

Батерия:

1 бр. AAA никел-металхидридни

Лесно почистване: Миещи се приставки

Дизайн

Дръжка: Лесно захващане

Сервиз

2 години международна гаранция
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