
Trymer do zarostu i
brody

 
Z pierścieniem powiększającym

 

QT4021/50

Idealny, trzydniowy zarost
Maksymalna precyzja, przy każdej długości

Przycinaj włosy tak krótko, jak chcesz — trymer do zarostu i brody QT4021 firmy

Philips jest wyposażony w nasadkę grzebieniową o wyjątkowym kształcie, która

chroni Twoją skórę przed kontaktem z ostrzami (dotyczy każdej długości, nawet

1 mm).

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Samoostrzące się ostrza SteelWave zapewniają doskonałe rezultaty

Wyglądaj tak jak chcesz

9 wbudowanych ustawień długości od 1 do 18 mm

Optymalna moc działania

Działanie sieciowe i akumulatorowe do wyboru



Trymer do zarostu i brody QT4021/50

Zalety Dane techniczne

9 wbudowanych ustawień długości

Wybierz i zablokuj żądaną długość z

szerokiego zakresu ustawień.

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając

szybkie i wygodne efekty.

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Działanie sieciowe lub akumulatorowe

zapewnia maksymalną moc i swobodę

korzystania z trymera firmy Philips.

Samoostrzące się ostrza

Rewolucyjne, samoostrzące się ostrza w

kształcie fali zapewniają precyzyjne i dokładne

rezultaty.

 

System tnący

Szerokość nożyka: 32 mm

Liczba ustawień długości: 9

Zakres ustawień długości: Od 1 do 18 mm

Precyzja (wielkość odstępów): co 2 mm

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Typ nasadki grzebieniowej: Dopasowująca

się do kształtu ciała

Zaokrąglone końcówki: Łagodna dla skóry

Łatwa obsługa

Pierścień powiększający: Wygodna regulacja

ustawień długości

Zabezpieczone ustawienia długości

Wskaźnik ładowania: 1 dioda LED

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Czas ładowania: 10 godzin

Czas działania: 35 minut

Użytkowanie: Sieciowe/akumulatorowe

Wzornictwo

Miękki w dotyku uchwyt

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Serwis

2 lata gwarancji

Wyglądaj tak jak chcesz

Style: Krótka broda, Pełna broda, Kilkudniowy

zarost
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