
 

Barzdos ir plaukelių
kirptuvas

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm tikslumo nustatymai

Patobulinti titano peiliukai

1 h krovimas/90 min. veikimas
be laido

 

QT4015/16

Tobula 3 dienų barzdelė sukuriama lengvai

Patogiausias būdas pradėti nuo barzdos

Modeliuokite barzdą šiuo plaukelių ir barzdos skustuvu. Koregavimas nuo 0,5 iki

10 mm.

Tikslumas

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti ilgio nustatymus – nuo 0,5 mm iki 10 mm

0,5 mm tikslumas

Nedirgina odos

Nepriekaištingas kirpimas titanu padengtais peiliukais

Odą puoselėjantis kirptuvas apvaliais galais – švelnus kontaktas su oda

Paprasta naudoti

Įkrovus per 1 valandą, galima naudoti 90 minučių be laido

Ergonomiškas dizainas – paprasta naudoti

Kelioninis, laikymo krepšelis

Nuimama galvutė, kad būtų lengva valyti

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia alyvos



Barzdos ir plaukelių kirptuvas QT4015/16

Ypatybės

20 fiksuojamo ilgio nustatymų

Norėdami pasirinkti ir užfiksuoti ilgio

nustatymą, paprasčiausiai pasukite ratuką: nuo

3 dienų 0,5 mm ilgio barzdelės iki visos 10 mm

ilgio barzdos, tiksliai per 0,5 mm nuo

ankstesnio.

Titano peiliukai

Patobulinti titano peiliukai, garantuojantys

nepriekaištingą kirpimą ir ilgalaikį aštrumą

Tobula 3 dienų barzdelė kiekvieną dieną

Nustatykite kirptuvą į žemiausią padėtį ir

mėgaukitės vos 0,5 mm barzdele.

Naudojama su laidu ir be laido

Galite naudoti be laido ar įjungę į tinklą. 1

valandą krovę, galėsite naudoti be laido 90

minučių.

Švelnus efektyvus modeliavimas

Jie išlieka ypač aštrūs, todėl visada galėsite

kirpti plaukus tvarkingai ir veiksmingai, o

užapvalinti galiukai ir šukos apsaugos jūsų odą

nuo įbrėžimų.

Ergonomiškas dizainas

Lengva laikyti ir naudoti, sukurta siekiant

palengvinti kirpimą sunkiai pasiekiamose

vietose.

Lengva valyti

Nuimkite galvutę ir praskalaukite iš čiaupo

tekančiu vandeniu. Prieš uždėdami ant

prietaiso išdžiovinkite.

Kelioninis, laikymo krepšelis

Krepšelis apsaugo jūsų prietaisą, kai keliaujate

ir laikote jį dėkle.

Sukurta amžiams

Šis „Philips“ kirptuvas parduodamas su 2 metų

garantija: mūsų kūno priežiūros gaminiai yra

patvarūs ir ilgaamžiški. Jų nereikia sutepti ir

suderinami su įtampa visame pasaulyje.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

 



Barzdos ir plaukelių kirptuvas QT4015/16

Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 32 mm

Ilgio nustatymų skaičius: 20

Tikslumas (intervalų dydis): pagal 0,5 mm

Šukų tipas: Trumpi barzdaplaukiai

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai, Titanu padengti peiliukai

Nebraižantys dantukai: Patogiau

Ilgio nustatymų diapazonas: nuo 0,5 iki

10 mm

Susikurkite norimą išvaizdą

Stiliai: Trumpa barzda, Plaukelių išvaizda

Priedai

Valymo šepetys

Kelioninis krepšelis

Maitinimo sistema

Veikimo laikas: 90 minučių

Įkrovimo laikas: 1 val.

Baterijos tipas: Ni-MH

Akumuliatoriaus lemputė

Universali įtampa: 100-240 V

Lengva naudoti

Fiksuojami ilgio nustatymai

Mastelio keitimo žiedas: Lengvai reguliuojami

ilgio nustatymai

Įkrovos rodymas: Prijungus

baterija: 2x AAA NiMH

Lengva valyti: Plaunami priedai

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi rankena

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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