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Plus

S nástavcom sledujúcim kontúry

 
QT4050

Dokonalá brada, menej neporiadku
Jediný zastrihávač strniska s odsávacím systémom

Tento zastrihávač brady Philips s odsávaním prináša vynikajúci výkon pri zastrihávaní s integrovaným odsávacím

systémom na zachytávanie chĺpkov pri používaní. Zaručene bez neporiadku.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre presný a rovný strih

Prináša maximálne jednoduché používanie

Priehľadný zásobník na fúzy na vizuálnu kontrolu

Bezúdržbové čepele

Odsávací systém zachytáva odstrihnuté chĺpky pre zastrihávanie bez neporiadku

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

18 pevných nastavení dĺžky od 1 mm do 18 mm

Poskytuje optimálny výkon

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo pre maximálny výkon a slobodu

Silná lítium-iónová batéria na optimálne využívanie energie



Zastrihávač brady s odsávaním QT4050/15

Hlavné prvky Technické údaje

18 pevných nastavení dĺžky

Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci

širokého spektra dostupných dĺžok.

Priehľadný zásobník na fúzy

Vďaka priehľadnému zásobníku na fúzy ihneď

vidíte, kedy je potrebné vyprázdniť ho.

Hrebeň sledujúci kontúry

Flexibilný vodiaci hrebeňový nástavec

automaticky sleduje kontúry tváre, aby bolo

zastrihnutie rovnomerné, jednoduché a

pohodlné.

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Používajte zastrihávač Philips s pripojením do

siete alebo s napájaním na batériu a získajte

maximálny výkon a slobodu.

Bezúdržbové čepele

Čepele zostávajú ostré a nemusia sa mazať,

takže strihač je vždy pripravený na použitie.

Integrovaný vákuový systém

Vstavaný vákuový mechanizmus absorbuje

odrezané chĺpky počas používania, vďaka

čomu bude vaše umývadlo po použití čistejšie.

 

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 32 mm

Počet nastavení dĺžky: 18

Rozsah nastavení dĺžky: 1 až 18 mm

Presnosť (veľkosť krokov): po 1 mm

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele:

áno

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Typ hrebeňového nástavca: Sledovanie kontúr

Zuby, ktoré nepoškriabu: Pre vyššie pohodlie

Jednoduché používanie

Odsávací systém: Na zachytávanie chĺpkov

Nastavovací krúžok: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Pevné nastavenia dĺžky: áno

Indikátor nabíjania: 2 LED

Bez potreby údržby – nie je potrebný olej:

áno

Napájací systém

Typ batérie: Li-ion

Čas nabíjania: 8 hodina(y)

Prevádzkový čas: 50 minút

Použitie: S káblom/bez kábla

Dizajn

Povrchová úprava: Čierne bočné panely

Komfortná rukoväť: áno

Príslušenstvo

Čistiaca kefka: áno

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Štýly: Briadka, Plná brada

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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