
Partatrimmeri
imutekniikalla

Beardtrimmer series
7000

 
1 mm:n tarkkuusasetus

Itseteroittuvat terät

8 h latauksella 50 min
käyttöaikaa

Integroitu imujärjestelmä

 
QT4050/32

Täydellinen parta, vähemmän sotkua
Täydellinen parta, vähemmän sotkua

Oletko kyllästynyt pesualtaan sotkuun parran trimmauksen jälkeen? Tässä partatrimmerissä on sisäänrakennettu

toiminto, joka imee leikatut partakarvat säiliöön heti ajon aikana. Trimmerissä on 18 pituusasetusta välillä 1–18

mm. Tehokas partatrimmeri antaa ensiluokkaisen lopputuloksen ja vähentää sotkua. Philipsin partatrimmerit

eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse koskaan öljytä.

Paras teho miellyttävästi

Kasvojen muotoja myötäilevä trimmauskampa

Takaa parhaan tehon

Käyttö johdon kanssa tai ilman

Tehokas litiumioniakku pidentää käyttöikää

Loihdi haluamasi tyyli

18 pituusasetusta: 1–18 mm

Takaa helppokäyttöisyyden

Läpinäkyvä säiliö

Helppohoitoiset terät

Imujärjestelmä imee leikatut partakarvat säiliöön käytön aikana



Partatrimmeri imutekniikalla QT4050/32

Kohokohdat Tekniset tiedot

18 lukittavaa pituusasetusta

Voit valita haluamasi pituusasetuksen

pyörittämällä trimmerin varressa olevaa

zoomausrengasta. Tässä Philips-

partatrimmerissä on 18 pituusasetusta (1–18

mm) aina 1 mm:n välein. Valinta lukittuu, joten

voit olla varma siitä, että se säilyy samana

koko muotoilun ajan.

Läpikuultava partakarvasäiliö

Läpinäkyvästä säiliöstä on helppo nähdä,

milloin se tarvitsee tyhjentää.

Pään muotoja myötäilevä kampa

Kasvojen muotoja myötäilevä trimmauskampa

takaa tasaisen ja tarkan lopputuloksen

nopeasti ja helposti.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Philips QT4050/32 ‑partatrimmeriä voi käyttää

joko johdon kanssa tai ilman sitä, mikä takaa

käytön vapauden ja mukavuuden.

Terät eivät vaadi huoltoa

Terät pysyvät itse terävinä, eikä niitä tarvitse

öljytä. Trimmeri säilyy siis aina yhtä hyvässä

kunnossa kuin ensimmäisellä käyttökerralla.

Tehokas Li-ioniakku

Tuotteessa on tehokas litiumioniakku, joka

takaa pitkän käyttöiän. Laitetta voi käyttää 50

minuutin ajan 8 tunnin latauksella.

Integroitu imujärjestelmä

Sisäänrakennettu toiminto imee leikatut

partakarvat säiliöön käytön aikana, joten

pesualtaaseen ei pääse syntymään tavallista

sotkua.

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 32 mm

Pituusasetusten määrä: 18

Pituusasetusalue: 1–18 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 1 mm

Itseteroittuvat terät ruostumatonta terästä

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Ohjauskamman tyyppi: Myötäilee muotoja

Naarmuttamattomat leikkuuhampaat:

Mukavampi käyttää

Helppokäyttöinen

Imujärjestelmä: Kerää karvat

Tarkennusrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Lukittavat pituusasetukset

Latauksen ilmaisin: 2 LED-valoa

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Virransyöttö

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 50 minuuttia

Käyttö: Johdollinen/johdoton

Latausaika: 8 tuntia

Muotoilu

Pinnoitus: Mustat sivupaneelit

Pehmeä kädensija

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Loihdi haluamasi tyyli

Tyylit: Lyhyt parta, Kokoparta

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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