
 

Máy tạo kiểu râu

Beardtrimmer series

3000

  Cài đặt độ dài chính xác đến 0,5 mm

Lưỡ i cắt bằng thép không gỉ

10 giờ sạc/45 phút sử  dụng không dây

 

QT4005/15

Tạo kiểu râu hoàn hảo dễ dàng
Cách tiện lợi nhất để bắt đầu với râu của bạn

Tạo kiểu râu theo cách bạn muốn với máy tạo kiểu râu này. Độ ngắn chính xác từ 0,5 mm đến 10

mm.

Tạo kiểu chính xác

Độ chính xác 0,5 mm

Dễ dàng chọn và khóa cố định cài đặt độ dài từ 0,5 mm đến 10 mm

Hoạt động thân thiện vớ i làn da

Lưỡ i cắt bằng thép không gỉ cho độ bén bền lâu

Đầu tròn thân thiện với da để  tiếp xúc êm ái với da

Dễ  sử  dụng

Sử dụng không dây đượ c tối đa 45 phút sau khi sạc 10 giờ

Thiết kế tiện dụng để  dễ cầm gọn trong lòng bàn tay

Đầu cạo có thể  tháo rời để  dễ làm sạch

Bảo hành 2 năm, mức điện áp toàn cầu, không cần dầu bôi trơn



Máy tạo kiểu râu QT4005/15

Những nét chính

Râu dài 3 ngày hoàn hảo mỗi ngày

Cài đặt đầu tỉa ở  vị trí thấp nhất để  có bộ râu lởm

chởm hoàn hảo, chỉ dài 0,5 mm.

Hỗ trợ 20 cài đặt độ dài có thể  khóa cố định

Chỉ cần xoay vòng điều chỉnh để  chọn và khóa cố định

cài đặt độ dài bạn muốn: từ râu 3 ngày dài 0,5 mm đến

những sợ i râu dài 10 mm, với các bước nhảy chính xác

0,5 mm.

Lưỡ i cắt bằng thép không gỉ

Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ  da qua nhiều lần sử dụng.

Lưỡ i cắt bằng thép của máy tỉa ma sát nhẹ  vào nhau, tự

mài bén khi bạn cắt tỉa, nhờ vậy các lưỡ i cắt duy trì

đượ c độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

Hiệu suất cao, thân thiện vớ i da

Lưỡ i cắt cực sắc để  luôn cắt gọn gàng và hiệu quả ,

nhưng lượ c và đầu cắt lượn tròn để  tránh kích ứng da.

Sử  dụng không dây

Chỉ đối với loạ i có thể  sạc lạ i. Tối đa 45 phút sử dụng

không dây sau khi sạc 10 giờ.

Thiết kế tiện dụng

Dễ cầm nắm và dễ sử dụng, chiếc máy đượ c thiết kế

để  giúp bạn cắt tỉa ở  những vùng khó với tới.

Dễ  vệ  sinh

Tháo đầu cạo và rửa dễ dàng dưới vòi nước chảy. Làm

khô trước khi lắp lạ i vào thiết bị.

Được thiết kế vớ i độ bền cao

Máy tỉa Philips này đượ c bảo hành 2 năm: các sản phẩm

cắt tỉa của chúng tôi đều đượ c chế tạo để  có độ bền

cao. Bạn không cần dùng dầu bôi trơn và máy tỉa tương

thích với tất cả các mức điện áp toàn cầu.
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Các thông số

Hệ  thống cắt

Độ chính xác (cữ  lược): 0,5mm mm

Độ rộng lưỡ i cắt: 32 mm

Bộ phận cắt: Lưỡ i cắt bằng thép không gỉ

Phạm vi cài đặt độ dài: 0,5 tới 10 mm

Chế độ cài đặt độ dài: 20

Kiểu lược:

Râu ngắn

Răng lược không gây xước: Để  thoả i mái hơn

Phụ kiện

Bàn chả i vệ  sinh

Tạo kiểu râu bạn muốn

Kiểu: Râu ngắn, Râu lởm chởm

Hệ  thống nguồn

Thờ i gian chạy: Tối đa 45 phút

Thờ i gian sạc: 10 giờ

Kiểu pin: Ni-MH

Điện áp toàn cầu: 100-240 V

Dễ  sử  dụng

Cài đặt độ dài an toàn

Vòng điều chỉnh: Dễ dàng điều chỉnh cài đặt độ dài

Chỉ báo sạc: Lúc cắm

Pin: 1x AAA NiMH

Dễ  Làm Sạch: Các phụ  kiện có thể  rửa đượ c

Thiết kế

Tay cầm: Rãnh cáp dễ nắm

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu
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