
maşină de tuns
barba cu aspirare

BEARDTRIMMER
Series 7000

 
Plus

Cu pieptene care urmăreşte
conturul

 
QT4050

Barbă perfectă, mai puţină dezordine
Unica maşină de tuns pentru aspect nebărbierit cu sistem de aspirare

Această maşină Philips de tuns barba cu aspiraţie oferă performanţă superioară pentru tundere, cu sistem

integrat de aspiraţie pentru a prinde firele de păr în timpul utilizării. Fără murdărie, garantat.

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Pieptene care urmăreşte conturul pentru o tundere precisă şi uniformă

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Compartiment transparent pentru păr, pentru control vizual

Lame care nu necesită întreţinere

Sistemul de aspirare captează firele tăiate pentru o tundere fără murdărie

Creaţi-vă coafura dorită

18 setări sigure de lungime de la 1 mm la 18 mm

Asigură o putere optimă

Utilizare cu fir şi fără, pentru putere şi libertate maxime

Baterie puternică litiu ion pentru putere optimă de utilizare



maşină de tuns barba cu aspirare QT4050/15

Repere Specificaţii

18 setări sigure de lungime

Selectează şi blochează lungimea preferată

într-un interval versatil de lungimi posibile.

Spaţiu pentru păr cu vizualizare clară

Compartimentul transparent pentru păr permite

să se vadă cu uşurinţă când trebuie golită

camera.

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptene ajutător flexibil care urmăreşte

automat fiecare contur al feţei dvs. pentru

obţinerea unei tunderi uniforme într-un mod

confortabil.

Utilizare cu şi fără fir

Utilizaţi produsul dvs. Philips cu fir sau fără, cu

bateria reîncărcată pentru putere şi libertate

maxime.

Lame care nu necesită întreţinere

Lamele rămân ascuţite şi nu necesită

lubrifiere, deci produsul dvs. este întotdeauna

gata de utilizare.

Sistem integrat de aspirare

Mecanismul de aspirare integrat aspiră firele

de păr tăiate în timpul utilizării şi vă oferă o

chiuvetă mai curată după utilizare.

 

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 32 mm

Numărul setărilor de lungime: 18

Gama setărilor de lungime: De la 1 până la

18 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 1 mm

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Tip pieptene: Urmărirea conturului

Dinţi care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Uşor de utilizat

Sistem de aspirare: Pentru colectarea părului

Mărire sau micşorare: Reglarea cu uşurinţă a

setărilor de lungime

Setări sigure de lungime

Indicator încărcare: 2 leduri

Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Sistem de alimentare

Tip baterie: Li-ion

Durată de încărcare: 8 ore

Durată de funcţionare: 50 de minute

Utilizare: Cu fir/fără fir

Design

Finisaj: Panouri laterale negre

Mâner ergonomic

Accesorii

Perie de curăţat

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Creaţi-vă coafura dorită

Stiluri: Barbă scurtă, Barbă completă
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