
Zastrihávač strniska
a brady

 
S nastavovacím krúžkom

 

QT4019/15

Dokonalé 3-dňové strnisko
Maximálna presnosť pri akejkoľvek dĺžke

Zastrihnite svoje fúzy na vami požadovanú dĺžku: jedinečný tvar hrebeňového

nástavca zabraňuje kontaktu čepelí s pokožkou. A to aj pri dĺžke 1 mm.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Ostrejšie ako titán*: tvrdené oceľové čepele pre dlhú životnosť

Samoostriace čepele SteelWave pre precízne výsledky

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

9 integrovaných nastavení dĺžky od 1 do 18 mm

Poskytuje optimálny výkon

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo pre maximálny výkon a slobodu



Zastrihávač strniska a brady QT4019/15

Hlavné prvky Technické údaje

9 integrovaných nastavení dĺžky

Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci

širokého spektra dostupných dĺžok.

Hrebeň sledujúci kontúry

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa

prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a

pohodlné výsledky.

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Používajte zastrihávač Philips s pripojením do

siete alebo s napájaním na batériu a získajte

maximálny výkon a slobodu.

Ostrejšie ako titán*

Tvrdené samoostriace oceľové čepele Inox sú

ostrejšie ako titán*.

Samoostriace čepele

Revolučné samoostriace čepele v tvare vlny

nasmerujú fúzy alebo vlasy pre hladký a

rovnomerný výsledok.

 

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 32 mm

Počet nastavení dĺžky: 9

Rozsah nastavení dĺžky: 1 až 18 mm

Presnosť (veľkosť krokov): po 2 mm

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele:

áno

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Typ hrebeňového nástavca: Sledovanie kontúr

Zaoblené hroty: Jemný k pokožke

Jednoduché používanie

Nastavovací krúžok: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Pevné nastavenia dĺžky: áno

Indikátor nabíjania: 1 LED

Bez potreby údržby – nie je potrebný olej:

áno

Napájací systém

Typ batérie: NiMH

Čas nabíjania: 10 hodina(y)

Prevádzkový čas: 35 minút

Použitie: S káblom/bez kábla

Príslušenstvo

Čistiaca kefa: áno

Služba

2-ročná celosvetová záruka: áno

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Štýly: Briadka, Plná brada, Strnisko
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