
vedenkestävä
sänkitrimmeri

Beardtrimmer series
5000

 
0,5 mm:n tarkkuusasetus

Diamond Like -hiiliterät

1 h latauksella 60 min
käyttöaikaa

 

QT4022/32
Täydellinen kolmen päivän parta
Ei ärsytä ihoa

Philips-sänkitrimmeri leikkaa 3 päivän sängen tehokkaasti eikä ärsytä ihoa.

Helppokäyttöinen

Akun merkkivalo näyttää akun latauksen (vähissä/täynnä)

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä

60 minuuttia johdotonta käyttöä 1 tunnin latauksen jälkeen

Ergonominen muotoilu helpottaa käyttöä

Täysi pestävyys helpottaa puhdistamista

Suorituskyky

Diamond Like -hiiliterä pysyy terävämpänä pidempään

Tehokas trimmeri, itseteroittuvat terät

Tarkka

0,5 mm:n sänkiasetuksella täydellinen 3 päivän sänki

20 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–10 mm

Ihoystävällinen

Pyöristetyt kärjet ja kammat ehkäisevät ihoärsytystä



vedenkestävä sänkitrimmeri QT4022/32

Kohokohdat

20 lukittavaa pituusasetusta

Valitse ja lukitse haluamasi pituusasetus: 0,5

mm:n sängestä jopa 10 mm:n partaan 0,5

mm:ä kerrallaan.

3 päivän sänki

Pienimmällä 0,5 mm:n säädöllä saat

täydellisen kolmen päivän sängen.

Akun merkkivalo

Valo on vihreä, kun akku on täynnä, ja vilkkuu

oranssina, kun jäljellä on 10 minuuttia.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu,

automaattinen jännitteenvalinta, eikä niitä

tarvitse öljytä.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Voit käyttää laitetta verkkovirralla tai

johdottomasti. Tunnin lataus riittää 60

minuutin johdottomaan käyttöön.

Diamond Like -hiiliterä

Terä pysyy terävänä kolme kertaa pidempään

kuin perinteiset, ruostumattomasta teräksestä

valmistetut terät.

Ergonominen muotoilu

Mukava pitää kädessä ja helppo käyttää myös

alueilla, joille on vaikea ulottua.

Tehokas trimmeri

Teräksiset terät koskettavat kevyesti toisiaan ja

teroittuvat samalla, kun trimmaat! Terät pysyvät

erittäin terävinä, minkä ansiosta karvojen

ajaminen on siistiä ja tehokasta. Pyöristetyt

päät suojaavat ihoa.

Ihoystävällinen trimmeri

Pyöristetyt terien päät ehkäisevät ihoärsytystä,

ja huipputerävät leikkuuterät takaavat

erinomaisen trimmaustuloksen.

Helppo puhdistaa

Puhdista trimmeri juoksevalla vedellä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja: KYLLÄ

Loihdi haluamasi tyyli

Tyylit: Lyhyt parta, Sänki

Leikkausjärjestelmä

Ohjauskamman tyyppi: Sänki

Teräyksikön leveys: 32 mm

Teräyksikkö: Diamond Like -hiiliterä

Naarmuttamattomat leikkuuhampaat:

Mukavampi käyttää

Pituusasetusten määrä: 20

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm

Pituusasetusalue: 0,5–10 mm

Muotoilu

Pinnoitus: Punaiset paneelit

Pehmeä kädensija: KYLLÄ

Helppokäyttöinen

Lukittavat pituusasetukset: KYLLÄ

Wet & Dry: 100 % vedenkestävä, helppo

käyttää ja puhdistaa

Tarkennusrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Virransyöttö

Käyttöaika: jopa 60 minuuttia

Latausaika: 1 tunti

Akkutyyppi: Ni-MH

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: KYLLÄ
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