
 

Zastřihovač vousů

Beardtrimmer series
3000

 
přesné 0,5mm nastavení

Vylepšené titanové břity

1 h nabíjení/90 min použití bez
kabelu

 

QT4015/16

Dokonalé 3denní strniště snadno
Nejlepší možnost, jak vytvořit strniště

Vytvarujte si bradku podle svého díky tomuto zastřihovači vousů a strniště.

Přesnost od 0,5 mm až do 10 mm.

Přesný

Snadné ovládání a různá nastavení délky, 0,5 mm až 10 mm

Přesnost 0,5 mm

Šetrný k pokožce

Vynikající střihací výkon s titanovými břity

Zaoblené špičky šetrné k pokožce zaručují dokonalý kontakt s pokožkou

Snadné použití

90 minut bezdrátového provozu po 1 hodině nabíjení

Snadné uchopení

Uložit a jít

Jednoduchá údržba

Prodloužená 3letá záruka, univerzální napětí, není třeba mazat



Zastřihovač vousů QT4015/16

Přednosti

20 uzamykatelných nastavení délky

Požadovaná nastavení délky můžete

jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka:

počínaje 3denním strništěm o délce 0,5 mm až

po plnovous délky 10 mm, v přesných krocích

po 0,5 mm.

Titanové břity

Pokročilé titanové břity zajišťují vynikající

střihací výkon a dlouhotrvající ostrost

Dokonalé 3denní strniště každý den

Nastavte zastřihovač na nejnižší polohu pro

perfektní strniště dlouhé pouze 0,5 mm.

Použití s kabelem i bez něj

Lze použít bez kabelu nebo připojený do

zásuvky. 1 hodina nabíjení vám poskytne

90 minut bezdrátového použití.

Vysoce výkonný, šetrný k pokožce

Břity jsou stále mimořádně ostré a vždy stříhají

vousy úhledně a účinně. Mají však zaoblené

špičky a hřebeny, aby nedocházelo

k podráždění pokožky.

Ergonomický design

Snadno se drží a používá a umožňuje tak

rychle zastřihovat i těžko dostupná místa.

Snadné čištění

Zastřihovač vousů Philips snadno zůstane jako

nový – stačí zařízení a odnímatelnou hlavu

pravidelně oplachovat pod tekoucí vodou.

Úložné a cestovní pouzdro

Dodávané cestovní pouzdro umožňuje úhledné

uložení veškerého příslušenství doma,

v posilovně i na cestách.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Zaregistrujte

svůj výrobek do 3 měsíců od

nákupu na http://www.philips.cz/myphilips a

získejte 1 rok záruky navíc. Výrobky nabízejí

kompatibilní univerzální napětí a nevyžadují

mazání.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.



Zastřihovač vousů QT4015/16

Specifikace

Střihací systém

Šířka stříhání: 32 mm

Počet nastavení délky: 20

Přesnost (velikost kroků): Po 0,5 mm mm

Typ hřebenu: Strniště

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity, Břity

s titanovým potahem

Hroty, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

Rozsah nastavení délky: 0,5 až 10 mm

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Styly: Krátké vousy, Strniště

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Cestovní pouzdro: Ano

Napájení

Provozní doba: 90 minut

Doba nabíjení: 1 hodina

Typ baterie: Ni-MH

Kontrolka baterie: Ano

Univerzální napětí: 100-240 V

Snadné použití

Zabezpečené nastavení délky: Ano

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení

délky

Indikace nabíjení: V síti

Baterie: 2x AAA NiMH

Snadné čištění: Omyvatelné nástavce

Design

Rukojeť: Snadné uchopení

Servis

Prodloužená 3letá záruka: Ano
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