
 

Partatrimmeri

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm:n tarkkuusasetus

Edistykselliset titaaniterät

1 h latauksella 60 min
käyttöaikaa

 

QT4013/16

Täydellinen kolmen päivän sänki
Täydellinen kolmen päivän sänki helposti

Philips Series 3000 QT4013/16 on mukava ja helppokäyttöinen partatrimmeri

lyhyen parran tai sängen muotoiluun. Pienin pituusasetus on 0,5 mm ja suurin 10

mm. Irrotettavan ajopään voi puhdistaa helposti juoksevalla vedellä. Terien

titaanipinnoitus parantaa kestävyyttä ja suorituskykyä. Philipsin partatrimmerit

eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse koskaan öljytä.

Tarkka

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

0,5 mm tarkkuus

Ihoystävällinen

Loistava leikkausteho titaanipinnoitetuilla terillä

Ihoystävälliset pyöreät kärjet, pehmeä ihokosketus

Helppokäyttöinen

60 minuutin johdoton käyttö tunnin latauksella

Ergonominen muotoilu helpottaa käyttöä

Mukana matkakotelo

Irrotettava ajopää helpottaa puhdistamista

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä



Partatrimmeri QT4013/16

Kohokohdat

20 lukittavaa pituusasetusta

Valitse ja lukitse haluttu pituus valitsinta

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

partaan 0,5 mm:ä kerrallaan.

Titaaniterät

Loistava leikkausteho ja kestävä terävyys

edistyksellisillä titaaniterillä

Täydellinen kolmen päivän parta

Pienimmällä 0,5 mm:n säädöllä saat

täydellisen sängen.

Ihoystävällistä tehokkuutta

Terät pysyvät erittäin terävinä, minkä ansiosta

karvojen ajaminen on siistiä ja tehokasta.

Pyöreät kärjet suojaavat ihoa.

Ergonominen muotoilu

Myös hankalien paikkojen siistiminen on

helpompaa.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Laitetta voi käyttää jopa 60 minuuttia tunnin

latauksen jälkeen. Philips QT4013/16

‑partatrimmeri toimii sekä johdon kanssa että

ilman sitä.

Matka- ja säilytyspussi

Matkakotelo suojaa laitetta matkoilla ja

käyttökertojen välillä.

Helppo puhdistaa

Irrota ajopää ja huuhtele se juoksevalla

vedellä. Varmista, että ajopää on kuiva, ennen

kuin kiinnität sen takaisin laitteeseen.

Kestävä

Philips myöntää trimmerille kahden vuoden

takuun, sillä se on tehty kestämään. Laitetta ei

tarvitse öljytä, ja se on yhteensopiva eri

maiden verkkovirtajännitteiden kanssa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

 



Partatrimmeri QT4013/16

Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm

Pituusasetusten määrä: 20

Teräyksikön leveys: 32 mm

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä,

Titaanipinnoitetut terät

Ohjauskamman tyyppi: Sänki

Naarmuttamattomat leikkuuhampaat:

Mukavampi käyttää

Pituusasetusalue: 0,5–10 mm

Loihdi haluamasi tyyli

Tyylit: Lyhyt parta, Sänki

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja

Virransyöttö

Akun/pariston tyyppi: Ni-MH

Käyttöaika: 60 minuuttia

Latausaika: 1 tunti

Automaattinen jännitteenvalinta: 100 - 240 V

Akun merkkivalo

Helppokäyttöinen

Lukittavat pituusasetukset

Tarkennusrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Paristo: 2 x AAA NiMH

Latausilmaisin: Sähkövirrassa

Helppo puhdistaa: Pestävät lisäosat

Muotoilu

Runko: Käteen sopiva kahva

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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