
 

parta- ja
sänkitrimmeri

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm:n tarkkuusasetus

Terät ruostumatonta terästä

10 h:n latauksella 45 min
käyttöaikaa

 

QT4005/15

Täydellinen parta helposti
Helpoin tapa muotoilla parta

Muotoile partasi haluamallasi tavalla tällä partatrimmerillä. Voit valita pituuden

0,5 millimetristä 10 millimetriin.

Tarkka

0,5 mm tarkkuus

Helposti valittavat ja lukittavat pituusasetukset, 0,5–10 mm

Ihoystävällinen

Leikkaa täydellisesti mutta turvallisesti

Ihoystävälliset pyöreät kärjet, pehmeä ihokosketus

Helppokäyttöinen

Jopa 45 minuuttia johdotonta käyttöä 10 tunnin latauksen jälkeen

Sopii käteen

Yksinkertainen huolto

Ostosuoja
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Kohokohdat

Täydellinen kolmen päivän parta

Pienimmällä 0,5 mm:n säädöllä saat

täydellisen sängen.

20 lukittavaa pituusasetusta

Valitse ja lukitse haluttu pituus valitsinta

kääntämällä: 0,5 mm:n kolmen päivän

sängestä jopa 10 mm:n partaan 0,5 mm:n

välein.

Itseteroittuvat terät

Philips 3000 -partatrimmerin itseteroittuvat

teräksiset terät pysyvät aina terävinä ja

tehokkaina. Saat täydellisen ja hellävaraisen

trimmaustuloksen kerta toisensa jälkeen.

Ihoystävällistä tehokkuutta

Terät pysyvät erittäin terävinä, minkä ansiosta

karvojen ajaminen on siistiä ja tehokasta.

Pyöreät kärjet suojaavat ihoa.

Johdoton käyttö

Ladattava. Jopa 45 minuuttia johdotonta

käyttöä 10 tunnin latauksen jälkeen.

Ergonominen muotoilu

Nopea trimmeri, jota on miellyttävä pidellä ja

helppo käyttää. Vaikeastikin saavutettavat

alueet on helppo käsitellä.

Helppo puhdistaa

Irrota Philips-partatrimmerin ajopää ja

huuhtele se juoksevalla vedellä. Kuivaa ajopää

ennen kuin kiinnität sen takaisin laitteeseen.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden takuu, eikä niitä tarvitse

öljytä. Ne tukevat kaikkia käytössä olevia

jännitteitä.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm:n

välein mm

Teräyksikön leveys: 32 mm

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Pituusasetusalue: 0,5–10 mm

Pituusasetusten määrä: 20

Ohjauskamman tyyppi: Sänki

Naarmuttamattomat leikkuuhampaat:

Mukavampi käyttää

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja

Loihdi haluamasi tyyli

Tyylit: Lyhyt parta, Sänki

Virransyöttö

Käyttöaika: Jopa 45 minuuttia

Latausaika: 10 h

Akun/pariston tyyppi: Ni-MH

Automaattinen jännitteenvalinta: 100 - 240 V

Helppokäyttöinen

Lukittavat pituusasetukset

Zoomausrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Latausilmaisin: Sähkövirrassa

Paristo: 1x AAA NiMH

Helppo puhdistaa: Pestävät lisäosat

Muotoilu

Kahva: Käteen sopiva kahva

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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