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ściętego zarostu

BEARDTRIMMER
Series 7000

 
Plus

Z nasadką grzebieniową

 
QT4050

Idealna broda bez bałaganu
Jedyny trymer do zarostu z systemem zasysania

Ten próżniowy trymer do brody firmy Philips zapewnia doskonałe przycinanie dzięki wbudowanemu systemowi

zasysania ściętego zarostu. Gwarancja czystości.

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Elastyczna nasadka grzebieniowa zapewnia precyzyjne i równe przycinanie

Niezwykle łatwa obsługa

Widoczna komora na włosy ułatwia przycinanie

Ostrza niewymagające konserwacji

System zasysania wychwytuje ścięty zarost, zapewniając schludne przycinanie

Wyglądaj tak jak chcesz

18 zabezpieczonych ustawień długości od 1 mm do 18 mm

Optymalna moc działania

Działanie sieciowe i akumulatorowe do wyboru

Trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia wydajne korzystanie



Trymer z zasysaniem ściętego zarostu QT4050/15

Zalety Dane techniczne

18 zabezpieczonych ustawień długości

Wybierz i zablokuj żądaną długość z

szerokiego zakresu ustawień.

Przezroczysta komora na włosy

Przezroczysta komora na włosy sprawia, że

widzisz, kiedy należy ją opróżnić.

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

Zginana nasadka grzebieniowa dopasowuje

się do kształtu twarzy, zapewniając równe

przycinanie w prosty i wygodny sposób.

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Działanie sieciowe lub akumulatorowe

zapewnia maksymalną moc i swobodę

korzystania z trymera firmy Philips.

Ostrza niewymagające konserwacji

Ostrza są zawsze ostre i nie wymagają

smarowania, więc produkt jest zawsze gotowy

do użytku.

Wbudowany system zasysania

Wbudowany mechanizm zasysający ścięte

włosy podczas golenia, które zazwyczaj

wpadają do umywalki.

 

System tnący

Szerokość nożyka: 32 mm

Liczba ustawień długości: 18

Zakres ustawień długości: Od 1 do 18 mm

Precyzja (wielkość odstępów): co 1 mm

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Typ nasadki grzebieniowej: Dopasowująca

się

do kształtu ciała

Nierysujące ząbki: Zapewniają większy

komfort

Łatwa obsługa

System próżniowy: do zbierania włosów

Pierścień powiększający: Wygodna regulacja

ustawień długości

Zabezpieczone ustawienia długości

Wskaźnik ładowania: 2 wskaźniki LED

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-ion

Czas ładowania: 8 godzin

Czas działania: 50 minut

Użytkowanie: Sieciowe/akumulatorowe

Wzornictwo

Wykończenie: Czarne panele boczne

Miękki w dotyku uchwyt

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Serwis

2 lata gwarancji

Wyglądaj tak jak chcesz

Style: Krótka broda, Pełna broda
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