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7000

 
Plus

Kontúrkövető fésűvel

 
QT4050

Tökéletes szakáll, kevesebb takarítanivaló
Az egyetlen borostanyíró vákuumos rendszerrel

A vákuumos Philips szakállvágó kiváló eredményt ad, és a beépített szívómechanizmus használat közben

összegyűjti a szőrszálakat. Nincsenek szétszóródó szőrszálak.

A lehető legjobb teljesítmény

Kontúrkövető fésű a precíz és egyenletes vágás

Tökéletesen egyszerű használat

Átlátszó szőrgyűjtő, vizuális ellenőrzési lehetőség

Karbantartást nem igénylő pengék

A vákuumos rendszer összegyűjti a levágott szőrszálakat

Valósítsa meg az elképzelt fazont

18 biztonságos hosszúságbeállítás 1 mm-től 18 mm-ig

Optimális teljesítmény

Vezetékes és vezeték nélküli használat: maximális teljesítmény és szabadság

Erős lítium-ion akkumulátor az optimális erő kifejtéséhez



Vákuumos szakállvágó QT4050/15

Fénypontok Műszaki adatok

18 biztonságos hosszúságbeállítás

A készüléken számos választható hosszúság

állítható be.

Átlátszó szőrgyűjtő kamra

Az átlátszó szőrgyűjtő kamrának köszönhetően

látszik, ha a tartó megtelt

Kontúrkövető fésű

A rugalmas vezetőfésű kényelmes módon

biztosítja az egyenletes végeredményt azáltal,

hogy az arc vonalának minden hajlatát követi.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

A feltöltött akkumulátorokkal a Philips

vágókészülék vezetékes vagy vezeték nélküli

módon is használható, maximális teljesítmény

és rugalmasságot nyújtva.

Karbantartást nem igénylő pengék

A pengék élesek maradnak és nem igényelnek

olajozást, ezért termékünk mindig használatra

kész.

Beépített vákuum

A beépített szívószerkezet felszívja a használat

közben levágott szőrszálakat, így a

mosdókagyló tiszta marad.

 

Vágórendszer

Vágásszélesség: 32 mm

Hosszbeállítások száma: 18

A hosszbeállítások széles választéka: 1-

18 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 1 mm

Rozsdamentes acélból készült, önélező

vágópengék

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Fésűtípus:: Kontúrkövetés

Nem karcoló fogak: Még kényelmesebb

Egyszerű használat

Vákuumos technológia: A haj

összegyűjtéséhez

Nagyítógyűrű: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Biztonságos hosszbeállítások

Töltésjelző: 2 LED

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

Áramforrás

Elemtípus: Lítium-ion

Töltési idő: 8 óra

Működési idő: 50 perc

Használat: Vezetékkel / vezeték nélkül

Design

Kidolgozás: Fekete oldalsó panelek

Puhagumi fogantyú

Tartozékok

Tisztítókefe

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Stílusok: Rövid szakáll, Teljes szakáll

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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