
 

Trymer do brody i
zarostu

Beardtrimmer series
3000

 
Precyzyjne ustawienia co
0,5 mm

Ostrza ze stali szlachetnej

45 min działania po 10 godz.
ładowania

 

QT4005/15

Idealna broda w prosty sposób
Najwygodniejszy sposób na przycięcie brody

Trymer do brody pozwala wymodelować zarost i brodę w dowolny sposób.

Możesz precyzyjnie ustawić długość – od 0,5 mm do 10 mm.

Precyzja

Precyzja — 0,5 mm

Łatwy wybór i blokowanie ustawień długości: 0,5–10 mm

Działanie łagodne dla skóry

Ostrza ze stali szlachetnej zapewniają długotrwałą ostrość

Zaokrąglone końcówki zapewniają łagodny kontakt ze skórą

Wygodne użytkowanie

10 godzin ładowania wystarcza nawet na 45 minut działania bezprzewodowego

Wygodny uchwyt

Prosta konserwacja

2-letnia gwarancja, uniwersalne napięcie, nie wymaga smarowania



Trymer do brody i zarostu QT4005/15

Zalety

Idealny efekt 3-dniowego zarostu

Wybierz najniższe ustawienie (0,5 mm), aby

uzyskać idealny zarost.

20 blokowanych ustawień długości

Obróć kółko, aby w prosty sposób wybrać i

zablokować żądane ustawienia długości: od 3-

dniowego zarostu o długości 0,5 mm do pełnej

brody o długości 10 mm. Odstęp między

ustawieniami wynosi 0,5 mm.

Ostrza ze stali szlachetnej

Wyjątkowo skuteczne, a jednocześnie

bezpieczne przycinanie za każdym razem.

Stalowe ostrza trymera delikatnie pocierają o

siebie, ostrząc się wzajemnie podczas

przycinania, dzięki czemu zachowują taką

ostrość i efektywność, jak na początku.

Delikatny i niezwykle wydajny

Ostrza pozostają idealnie ostre, dzięki czemu

zawsze dokładnie i skutecznie tną włosy.

Jednocześnie końcówki ostrzy są zaokrąglone,

co zapobiega podrażnieniom skóry.

Zasilanie akumulatorowe

Tylko zasilanie akumulatorowe. 10 godzin

ładowania wystarcza nawet na 45 minut

działania bezprzewodowego.

Ergonomiczna budowa

Łatwy do trzymania i użytkowania urządzenie

pomaga w szybkim przycinaniu włosów w

trudno dostępnych miejscach.

Łatwe czyszczenie

Trymer do brody firmy Philips można w prosty

sposób utrzymać w doskonałym stanie —

wystarczy opłukać urządzenie i odłączaną

głowicę pod bieżącą wodą.

Trwałość

Firma Philips udziela 2-letniej gwarancji na

ten trymer. Wszystkie produkty do stylizacji

męskiego zarostu cechują się wysoką

trwałością. Nie trzeba ich konserwować oraz

posiadają uniwersalny system napięć.



Trymer do brody i zarostu QT4005/15

Dane techniczne

System tnący

Precyzja (wielkość odstępów): Co

0,5 mm milimetr

Szerokość nożyka: 32 milimetr

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Zakres ustawień długości: Od 0,5 do

10 milimetr

Liczba ustawień długości: 20

Typ nasadki grzebieniowej: Kilkudniowy zarost

Nierysujące ząbki: Zapewniają większy

komfort

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Znajdź swój styl

Style: Krótka broda, Kilkudniowy zarost

Zasilanie

Czas działania: Do 45 min

Czas ładowania: 10 godz.

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Uniwersalny zakres napięć: 100–240 V

Łatwość użytkowania

Zabezpieczone ustawienia długości

Kółko ustawień długości: Wygodna regulacja

ustawień długości

Wskaźnik ładowania: Zasilanie sieciowe

Bateria: 1 x AAA NiMH

Łatwe czyszczenie: Nasadki z możliwością

mycia

Wykończenie

Rączka: Wygodny chwyt

Serwis

2 lata gwarancji
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