
zastřihovač vousů
s vysáváním

BEARDTRIMMER
Series 7000

 
Plus

S hřebenem pro kopírování
obrysů tváře

 
QT4050

Dokonalá bradka, méně nepořádku
Jediný zastřihovač strniště s vakuovým systémem

Tento zastřihovač vousů Philips s vysáváním vyhoví díky zachycování vousů do zabudovaného vysávacího

systému nejnáročnějším požadavkům na zastřihování. Zaručeně bez nepořádku.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Hřeben pro kopírování obrysů tváře pro přesné a rovnoměrné zastřihnutí

Nabízí maximální snadnost používání

Průhledná schránka na vousy pro optickou kontrolu

Bezúdržbové čepele

Ustřižené vousy nepadají na zem, protože jsou zachyceny systémem vysávání

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

18 bezpečných nastavení délky od 1 do 18 mm

Nabízí optimální výkon

Použití s kabelem i bez něj pro maximální výkon a svobodu

Výkonná lithium-iontová baterie pro optimální využití energie



zastřihovač vousů s vysáváním QT4050/15

Přednosti Specifikace

18 bezpečných nastavení délky

Zvolí a zablokuje vámi požadovanou délku

z univerzálního rozsahu možných délek.

Průhledná komora pro vousy

Schránka na vousy je průhledná, a proto

snadno poznáte, kdy je potřeba ji vyprázdnit.

Hřeben kopírující obrysy tváře

Vodicí hřeben automaticky kopíruje každou

křivku tváře. Výsledkem je rovnoměrná a

pohodlná úprava s minimem námahy.

Použití s kabelem i bez něj

Zastřihovač Philips můžete používat s kabelem

i bez něj. S nabitými bateriemi dosáhnete vždy

maximálního výkonu a volnosti pohybu.

Bezúdržbové čepele

Čepele zůstávají ostré a nepotřebují mazání,

takže je váš výrobek vždy připraven k použití.

Integrovaný vakuový systém

Integrovaný vysávací systém nasává při

zastřihávání ustřižené vousy, které tak

neznečisťují umyvadlo.

 

Střihací systém

Šířka ostříhání: 32 mm

Počet nastavení délky: 18

Rozsah nastavení délky: 1 až 18 mm

Přesnost (velikost kroků): po 1 mm

Samoostřicí ocelové břity: Ano

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Typ hřebenu: Kopírování obrysů tváře

Zuby, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

Snadné použití

Vakuový systém: Shromažďování oholených

vousů

Zoomovací kroužek: Snadná úprava nastavení

délky

Zabezpečené nastavení délky: Ano

Indikátor nabíjení: 2 indikátory LED

Bezúdržbový provoz - není potřeba mazat:

Ano

Napájení

Typ baterie: Li-Ion

Doba nabíjení: 8 hodina (hodiny)

Provozní doba: 50 minut

Využití: S kabelem/bez kabelu

Design

Povrchová úprava: Černé postranní panely

Měkká rukojeť: Ano

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Styly: Krátké vousy, Plnovous

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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