
Zastřihovač vousů a
strniště

 
S nastavovacím kroužkem

 

QT4019/15

Dokonalé 3denní vousy
Maximální přesnost při jakékoli délce

Mějte své vousy zastřižené podle chuti: exkluzivní hřeben zastřihovače Philips

QT4019 zabraňuje kontaktu mezi břity a pokožkou. Při libovolné délce, dokonce

i při 1 mm.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Ostřejší než titan*: břity z nerezové oceli s dlouhou životností

Samoostřicí břity SteelWave pro precizní výsledky

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

9 integrovaných nastavení délky 1–18 mm

Nabízí optimální výkon

Použití s kabelem i bez něj pro maximální výkon a svobodu



Zastřihovač vousů a strniště QT4019/15

Přednosti Specifikace

9 integrovaných nastavení délky

Zvolí a zablokuje vámi požadovanou délku

z univerzálního rozsahu možných délek.

Hřeben kopírující obrysy tváře

Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí

jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a

pohodlné výsledky.

Použití s kabelem i bez něj

Zastřihovač Philips můžete používat s kabelem

i bez něj. S nabitými bateriemi dosáhnete vždy

maximálního výkonu a volnosti pohybu.

Ostřejší než titan*

Samoostřicí břity Inox z tvrzené oceli jsou

ostřejší než titan*.

Samoostřicí břity

Revoluční vlnitý tvar a samoostřicí břity

usměrňují a stříhají vlasy, čímž zaručují přesný

a rovnoměrný výsledek.

 

Střihací systém

Šířka ostříhání: 32 mm

Počet nastavení délky: 9

Rozsah nastavení délky: 1 až 18 mm

Přesnost (velikost kroků): po 2 mm

Samoostřicí ocelové břity: Ano

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Typ hřebenu: Kopírování obrysů tváře

Zaoblené špičky: Šetrný k pokožce

Snadné použití

Zoomovací kroužek: Snadná úprava nastavení

délky

Zabezpečené nastavení délky: Ano

Indikátor nabíjení: 1 dioda LED

Bezúdržbový provoz - není potřeba mazat:

Ano

Napájení

Typ baterie: NiMH

Doba nabíjení: 10 hodina (hodiny)

Provozní doba: 35 minut

Využití: S kabelem/bez kabelu

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Styly: Krátké vousy, Plnovous, Strniště
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