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0,5 mm-es precíziós
beállításokkal

Speciális titániumpengék

1óra töltés/90perc vezeték nélk.
haszn.

 

QT4015/15

Tökéletes 3 napos borosta egyszerűen
A legkényelmesebb módja a rövid szakáll formázásának

Nyírja szakállát a kívánt formára ezzel a Philips borosta- és szakállvágóval.

Pontosság már 0,5 mm-től egészen 10 mm-ig.

Pontosság

Könnyen beállítható és rögzíthető hosszbeállítás - 0,5 mm-től 10 mm-ig

0,5 mm-es pontosság

Bőrbarát kialakítás

Lenyűgöző vágási teljesítmény a titánium borítású pengéknek köszönhetően

A bőrbarát lekerekített végek tökéletesen illeszkednek a bőrhöz

Egyszerű használat

Ergonomikus kialakítás az egyszerű kezelhetőségért

Jelzőfény mutatja az akkumulátor állapotát (alacsony / feltöltve / töltés)

Védőtáska utazáshoz és tároláshoz

Levehető fej az egyszerű tisztításért

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, kenésmentes

90 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltés után
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Fénypontok

20 rögzíthető hosszbeállítás

A kerék elfordításával egyszerűen

kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt: a

0,5 mm-es, 3 napos borostától a teljes, 10

mm-es szakállig, pontosan 0,5 mm-enként.

Titánium pengék

Speciális titániumpengék a tökéletes vágás és

hosszan tartó élesség érdekében

Tökéletes 3 napos borosta minden nap

Állítsa a vágókészüléket a legalacsonyabb

helyzetbe a tökéletes, mindössze 0,5 mm

hosszú borostáért.

Akku állapota

Az akkumulátor jelzőfénye zölden világít teljes

töltöttség esetén, narancssárgán villog

alacsony töltöttség esetén, és zölden villog

töltéskor.

Bőrbarát, csúcsminőségű

A pengék extra élesek maradnak, hogy mindig

tökéletes frizurát készíthessen velük,

ugyanakkor a lekerekített végeik és a fésűk

megakadályozzák az irritációt.

Ergonomikus kialakítás

Könnyen kezelhető és használható, úgy

tervezték, hogy a nehezen hozzáférhető

részeken is le tudja vágni a szőrt.

Egyszerűen tisztítható

Az egyszerű tisztításhoz vegye le a fejet és

öblítse el csapvízzel. Szárítsa meg, mielőtt

visszateszi a készülékre.

Utazó- és tárolótáska

Az utazótáska védi a terméket utazáskor és

tároláskor.

Tartósságra tervezve

Minden férfi szépségápolási termékünk

tartósságra van tervezve. 2 éves, világszerte

érvényes garanciával és univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek, valamint nem igényelnek

olajozást.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Használja vezeték nélkül vagy a konnektorba

dugva. 90 percig használhatja vezeték nélkül 1

óra töltést követően.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Tartozékok

Tisztítókefe

Utazótáska

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Stílusok: Rövid szakáll, Borostás megjelenés

Vágórendszer

Vágásszélesség: 32 mm

Hosszbeállítások száma: 20

Pontosság (lépcsők mérete): 0,5 mm

Fésűtípus:: Borosta

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék, Titánbevonatú pengék

Nem karcoló fogak: Még kényelmesebb

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-

10 mm

Egyszerű használat

Biztonságos hosszbeállítások

Nagyítógyűrű: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Töltés kijelzése: Töltés alatt

elem: 2 db AAA NiMH

Egyszerűen tisztítható: Mosható tartozékok

Áramforrás

Töltési idő: 1 óra

Működési idő: 90 perc

Elemtípus: Ni-MH

Akkumulátor jelzőfény

Univerzális feszültségválasztás: 100-240 V

Design

Markolat: Kényelmes markolat
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