
αδιάβροχο τρίμερ για

γένια

Beardtrimmer series

5000

  Ρυθμίσεις ακριβείας 0,5 χιλ.

Λεπίδες αδαμαντοειδούς άνθρακα

60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1

ώρας

 

QT4022/15
Τρίμερ για τέλεια γένια 3 ημερών
Απόλυτη προστασία για το δέρμα

Αυτό το τρίμερ γενιών της Philips εγγυάται κορυφαία απόδοση τριμαρίσματος και εξαιρετική

άνεση για το δέρμα, για τέλεια γένια 3 ημερών.

Φιλ. με το δέρμα

Στρογγυλεμένες άκρες και χτένες φιλικές προς την επιδερμίδα, για απαλή επαφή με το δέρμα σας

Εύκολη χρήση

Λυχνία με ένδειξη μπαταρίας (χαμηλή/πλήρης)

Εργονομική σχεδίαση για εύκολο χειρισμό

60 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 1 ώρας

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν απαιτείται λίπανση

100% πλενόμενο για εύκολο καθαρισμό

Απόδοση

Aυτοακονιζόμενες λεπίδες υψηλών επιδόσεων

Η λεπίδα αδαμαντοειδούς άνθρακα παραμένει ακονισμένη για μεγαλύτερο διάστημα

Ακρίβεια

Ρυθμίσεις μήκους 0,5 χιλ, για γένια 3 ημερών κάθε μέρα

20 ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα, 0,5-10 χιλ.
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Χαρακτηριστικά

20 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα

Κλειδώστε τη συσκευή στη ρύθμιση μήκους που

θέλετε: για γένια 0,5 χιλ. έως μούσι 10 χιλ., ανά

διαστήματα του 0,5 χιλ.

Γένια τριών ημερών, κάθε μέρα

Ρυθμίστε το τρίμερ στη χαμηλότερη θέση για τέλεια

γένια 3 ημερών, μόλις 0,5 χιλ.

Λυχνία μπαταρίας

Η λυχνία της μπαταρίας ανάβει με πράσινο χρώμα

όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ενώ

αναβοσβήνει με πορτοκαλί όταν απομένουν 10 λεπτά

λειτουργίας.

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας της

εταιρείας μας είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν.

Συνοδεύονται από διεθνή εγγύηση 2 ετών, είναι

συμβατά με τις τάσεις δικτύου όλων των χωρών και

δεν χρειάζονται ποτέ λίπανση.

Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Χρησιμοποιήστε το με ή χωρίς καλώδιο. 1 ώρα

φόρτισης σας προσφέρει 60 λεπτά αυτονομίας.

Λεπίδα αδαμαντοειδούς άνθρακα

Η κοπτική κεφαλή παραμένει ακονισμένη 3 φορές

περισσότερο από τις κλασικές λεπίδες από

ανοξείδωτο ατσάλι

Εργονομικός σχεδιασμός

Άνετο κράτημα και εύκολος χειρισμός για τα πιο

δύσκολα σημεία.

Κόπτης υψηλής απόδοσης

Οι λεπίδες του τρίμερ διαθέτουν αυτοακονιζόμενα

άκρα που κόβουν τις τρίχες σωστά και

αποτελεσματικά. Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά

κοφτερές, αλλά έχουν στρογγυλεμένες άκρες για να

προστατεύουν το δέρμα σας.

Τρίμερ φιλικό προς το δέρμα

Οι στρογγυλεμένες άκρες προσφέρουν απαλή επαφή

με το δέρμα, ενώ τα αιχμηρά άκρα κοπής παρέχουν

υψηλή απόδοση

Εύκολος καθαρισμός

Για να καθαρίσετε την κεφαλή του τρίμερ, ξεπλύνετέ

την απλώς κάτω από τη βρύση.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Στυλ: Κοντό μούσι, Αξύριστο λουκ

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 32 μμ

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 20

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): 0,5 μμ

Τύπος χτένας: Μούσι

Στοιχείο κοπής: Λεπίδα αδαμαντοειδούς άνθρακα

Δόντια που δεν γδέρνουν:

Για περισσότερη άνεση

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: 0,5-10 μμ

Σχεδίαση

Φινίρισμα: Κόκκινα πλαίσια

Μαλακή λαβή

Ευκολία στη χρήση

Wet & Dry: 100 % αδιάβροχος για εύκολη χρήση και

καθαρισμό

Ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Δακτύλιος ζουμ: Εύκολη προσαρμογή των

ρυθμίσεων μήκους

Ισχυρό σύστημα

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Χρόνος λειτουργίας: έως και 60 λεπτά

Τύπος μπαταριών: Ni-MH

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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