
Κοπτική μηχανή με

σύστημα απορρόφησης

 

50 λεπτά

Ακρίβεια 1-18 χιλ.

 
QT4050/32

Τέλεια καλοκομμένη γενειάδα με ελάχιστη ακαταστασία

Αυτή η κοπτική μηχανή με σύστημα απορρόφησης προσφέρει κορυφαία απόδοση τριμαρίσματος με το ενσωματωμένο

σύστημα απορρόφησης που αιχμαλωτίζει τις τρίχες κατά τη χρήση. Εγγυημένο τέλος στην ακαταστασία.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος, για ψαλίδισμα ακριβείας

Βέλτιστη ισχύς

Χρήση με και χωρίς καλώδιο για μέγιστη ισχύ και ελευθερία

Πανίσχυρη μπαταρία ιόντων λιθίου για χρήση με βέλτιστη ισχύ

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

18 ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια από 1 χιλ. έως και 18 χιλ.

Μέγιστη ευκολία χρήσης

Διαφανής χώρος συλλογής τριχών για οπτικό έλεγχο

Λεπίδες που δεν χρειάζονται συντήρηση

Το σύστημα απορρόφησης συλλέγει τις κομμένες τρίχες για να αποφεύγετε το καθάρισμα



Κοπτική μηχανή με σύστημα απορρόφησης QT4050/32

Χαρακτηριστικά

18 ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα

ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Καθαρισμός χώρου συλλογής τριχών

Ο διαφανής χώρος συλλογής τριχών σας

διευκολύνει ώστε να βλέπετε πότε πρέπει να

αδειάσετε το περιεχόμενο.

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

Ευέλικτη χτένα-οδηγός που ακολουθεί αυτόματα κάθε

καμπύλη του προσώπου σας, για ομοιόμορφο

τριμάρισμα με άνεση και ευκολία.

Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Χρησιμοποιήστε το τρίμερ Philips με ή χωρίς

καλώδιο, με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για

μέγιστη ισχύ και ελευθερία.

Λεπίδες που δεν χρειάζονται συντήρηση

Οι λεπίδες παραμένουν κοφτερές και δεν

χρειάζονται λίπανση, ώστε το προϊόν σας να είναι

πάντα έτοιμο για χρήση.

Πανίσχυρη μπαταρία ιόντων λιθίου

Το προϊόν διαθέτει ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου

ταχείας φόρτισης, ώστε να το φορτίζετε σε 8 ώρες

για 50 λεπτά χρήσης.

Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης

Ο ενσωματωμένος μηχανισμός απορρόφησης

απορροφά τις κομμένες τρίχες κατά τη χρήση και

σας προσφέρει καθαρότερο νιπτήρα μετά τη χρήση

της συσκευής.
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