
 

Zastrihávač fúzov

Beardtrimmer series
3000

 
s presnosťou nastavenia
0,5 mm

Čepele z nehrdzavejúcej ocele

10 h nabíjania/45 min
bezšnúr. použitia

 

QT4005/15

Dokonalá brada bez námahy
Najpohodlnejší spôsob vytvorenia príťažlivej brady

Upravte si bradu presne podľa svojich predstáv pomocou tohto zastrihávača

brady. Umožní vám dosiahnuť presnú dĺžku od 0,5 mm až do 10 mm.

Presnosť

Presné zastrihnutie na 0,5 mm

Nastavenia dĺžky s jednoduchým výberom a zaistením – 0,5 až 10 mm

Výkonný a šetrný k pokožke

Čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Zaoblené hroty pre hladký kontakt s pokožkou

Jednoduché používanie

Až 45 minút používania už po 10 hod. nabíjania

Ergonomický dizajn umožní jednoduchšie ovládanie

Odnímateľná hlava na jednoduché čistenie

3-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania



Zastrihávač fúzov QT4005/15

Hlavné prvky

Dokonalá 3-dňová brada každý deň

Nastavte zastrihávač do najnižšej polohy a

vytvorte dokonalé strnisko, dlhé presne

0,5 mm.

20 uzamykacích nastavení dĺžky

Otočením kolieska nastavte a uzamknite

požadované nastavenie dĺžky: od 3-dňovej

brady s dĺžkou 0,5 mm až po pestovanú 10 mm

bradu, s presnosťou na 0,5 mm.

Čepele z nehrdzavejúcej ocele

Získajte dokonalé zastrihávanie, ktoré však

chráni vašu pokožku. Oceľové čepele

zastrihávača sa o seba jemne trú, čím sa počas

prevádzky ostria, takže zostanú ostré a účinné

ako prvý deň.

Výkonný a šetrný k pokožke

Čepele sú vždy mimoriadne ostré a poskytnú

účinné a dokonalé oholenie. Vďaka zaobleným

hranám čepelí a nástavcov nebude vaša

pokožka nikdy podráždená.

Bezšnúrové používanie

Len nabíjateľný. Až 45 minút bezšnúrového

používania už po 10 hod. nabíjania.

Ergonomický dizajn

Zariadenie sa ľahko drží a používa a je

navrhnuté tak, aby ste pomocou neho dokázali

zastrihnúť aj ťažko dostupné oblasti.

Jednoduché čistenie

Zložte hlavu a jednoducho ju vyčistite

opláchnutím pod tečúcou vodou. Pred

opätovným nasadením ju vysušte.

Odolná konštrukcia

Na tento zastrihávač Philips poskytujeme 3-

ročnú záruku (po registrácii výrobku do 3

mesiacov od zakúpenia na

https://www.philips.sk/myphilips), pretože naše

produkty starostlivosti o zovňajšok sú

navrhnuté pre dlhú životnosť. Zastrihávač nikdy

nebudete musieť mazať a je kompatibilný s

napätím na celom svete.
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Technické údaje

Strihací systém

Presnosť (veľkosť krokov): po 0,5 mm

Šírka strihacieho noža: 32 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Rozsah nastavení dĺžky: 0,5 až 10 mm

Počet nastavení dĺžky: 20

Typ hrebeňového nástavca: Strnisko

Zuby, ktoré nepoškriabu: Pre vyššie pohodlie

Príslušenstvo

Čistiaca kefka

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Štýly: Briadka, Strnisko

Napájací systém

Prevádzkový čas: Až 45 minút

Čas nabíjania: 10 hodín

Typ batérie: Ni-MH

Celosvetové napájacie napätie: 100 - 240 V

Jednoduché používanie

Pevné nastavenia dĺžky

Nastavovacie koliesko: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Indikácia nabíjania: Na zásuvkovom adaptéri

Batéria: 1 x AAA NiMH

Jednoduché čistenie: Umývateľné

príslušenstvo

Dizajn

Telo: Jednoduché uchytenie

Servis

3-ročná celosvetová záruka
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