
 

Τρίμερ για γένια και

μούσι

Beardtrimmer series

3000

  Ρυθμίσεις ακριβείας 0,5 χιλ.

Εξελιγμένες λεπίδες από τιτάνιο

Φόρτιση 1 ώρας/90 λεπτά

αυτονομίας

 

QT4015/16

Για γένια 3 ημερών
Ο πιο εύκολος τρόπος να περιποιηθείτε τα γένια σας

Διαμορφώστε τα γένια σας όπως θέλετε χάρη σε αυτό το τρίμερ για γένια και μούσι, με

ακρίβεια από 0,5 έως 10 χιλ.

Ακρίβεια

Ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα, 0,5-10 χιλ.

Ακρίβεια μισού χιλιοστού

Απόδοση φιλική προς την επιδερμίδα

Ανώτερη ποιότητα κοπής, με λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου

Στρογγυλεμένες άκρες φιλικές προς την επιδερμίδα, για απαλή επαφή με το δέρμα

Εύκολη χρήση

Εργονομική σχεδίαση για πιο εύκολη χρήση

Λυχνία κατάστασης μπαταρίας (χαμηλή/πλήρης/σε φόρτιση)

Προστατευτική θήκη ταξιδιού και αποθήκευσης

Αποσπώμενη κεφαλή, για εύκολο καθάρισμα

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν απαιτείται λίπανση

90 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 1 ώρας
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Χαρακτηριστικά

20 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα

Απλά γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε και να

κλειδώσετε τη ρύθμιση μήκους που θέλετε: από γένια

3 ημερών (0,5 χιλ.) έως μούσι 10 χιλ., με

διαβαθμίσεις 0,5 χιλ.

Λεπίδες από τιτάνιο

Εξελιγμένες λεπίδες από τιτάνιο για ανώτερη

ποιότητα κοπής, που παραμένουν αιχμηρές για

μεγάλο διάστημα

Άψογα γένια τριών ημερών, κάθε μέρα

Ρυθμίστε το τρίμερ στη χαμηλότερη θέση για άψογα

γένια, μόλις 0,5 χιλ.

Κατάσταση μπαταριών

Η λυχνία της μπαταρίας είναι πράσινη όταν η

μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αναβοσβήνει

πορτοκαλί όταν η στάθμη είναι χαμηλή, ενώ

αναβοσβήνει πράσινη όταν φορτίζει.

Υψηλή απόδοση, φιλικό προς το δέρμα

Οι λεπίδες παραμένουν εξαιρετικά κοφτερές ώστε να

κόβουν πάντα τις τρίχες σωστά και αποτελεσματικά,

αλλά έχουν στρογγυλεμένα άκρα και χτένες που δεν

ερεθίζουν το δέρμα.

Εργονομικός σχεδιασμός

Εύκολο στο κράτημα και στη χρήση, έχει σχεδιαστεί

για να μπορείτε να φροντίζετε τις δύσκολες

περιοχές.

Εύκολος καθαρισμός

Για εύκολο καθάρισμα, αφαιρέστε την κεφαλή και

ξεπλύνετέ τη με νερό βρύσης. Στεγνώστε την πριν

την τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.

Θήκη ταξιδιού και αποθήκευσης

Η θήκη ταξιδιού προστατεύει τη συσκευή κατά τη

μεταφορά και την αποθήκευση.

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από διεθνή εγγύηση 2 ετών, είναι συμβατά με τις

τάσεις δικτύου όλων των χωρών και δεν

χρειάζονται ποτέ λίπανση.

Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Χρησιμοποιήστε την με καλώδιο ή χωρίς. Μετά από

φόρτιση 1 ώρας, θα έχετε 90 λεπτά αυτονομίας.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς: Και

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού: Και

Θήκη ταξιδίου: Και

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Στυλ: Κοντό μούσι, Αξύριστο λουκ

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 32 μμ

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 20

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): 0,5 μμ

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): 0,5 μμ

Τύπος χτένας: Μούσι

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι,

Λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου

Δόντια που δεν γδέρνουν:

Για περισσότερη άνεση

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: 0,5-10 μμ

Ευκολία στη χρήση

Ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια: Και

Δακτύλιος ζουμ: Εύκολη προσαρμογή των

ρυθμίσεων μήκους

Ένδειξη φόρτισης: Στο ρεύμα

Μπαταρία:

2 x AAA NiMH

Εύκολος καθαρισμός: Πλενόμενα εξαρτήματα

Ισχυρό σύστημα

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Χρόνος λειτουργίας: 90 λεπτά

Τύπος μπαταριών: Ni-MH

Λυχνία μπαταρίας: Και

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση: 100-240 V

Σχεδίαση

Λαβή: Εύκολη λαβή
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