
Подстригване на

брада

Beardtrimmer series

3000

 

С регулиращ пръстен

 

QT4021/50

Идеалната "тридневна" брада
Максимална прецизност при всяка дължина

Подстригвайте косата си колкото късо желаете: уникалният гребен на машинката за

подстригване на брада Philips не позволява контакт между ножчетата и кожата. Дори при

дължина 1 мм.

Отлична работа, превъзходно усещане

Гребен за следване на контура, осигуряващ бързина и удобство

Самозаточващи се ножчета SteelWave за прецизен резултат

Създайте стила, който желаете

9 вградени настройки за дължина от 1-18 мм

Осигурява оптимална мощност

Жична и безжична употреба за максимална мощност и свобода при работа.



Подстригване на брада QT4021/50

Акценти Спецификации

9 вградени настройки за дължина

Изберете и фиксирайте желаната дължина в широк

диапазон от възможности.

Гребен за следване на контура

Гребенът за следване на контура се приспособява

към всяка извивка за масксимална бързина и удобство

при употреба.

Използване с кабел и без кабел

Използвайте машинката за подстригване Philips с

кабел и без кабел, захранвана от акумулаторната

батерия, за максимална мощност и свобода при

работа.

Самонаточващи се ножчета

Революционните вълнообразни самозаточващи се

ножчета направляват и подрязват косата, като

резултатът е прецизен и равномерен.

 

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 32 мм

Множество настройки на дължината: 9

Различни настройки за дължина: от 1 до 18 мм

Прецизност (стъпка): 2 мм мм

Самозаточващи се ножчета от неръждаема

стомана

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Тип гребен:

Следване на контура

Заоблени върхове: Нежност към кожата

Лесна употреба

Колело за увеличаване: Лесно регулиране на

настройките

Запазване на настройките

Индикатор за зареждане:

1 светодиоден (LED)

Без необходимост от поддръжка – не се нуждае

от смазване

Система за захранване

Тип батерия: Никел-металхидридна

Време за зареждане: 10 час(а)

Време за работа: 35 минути

Употреба: С кабел/без кабел

Дизайн

Облицована дръжка

Аксесоари

Четка за почистване

Сервиз

2 години международна гаранция

Създайте стила, който желаете

Стилове: Къса брада, Цяла брада, Набола брада
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