
Zastřihovač vousů
s vysáváním Turbo

 

Přesný zastřihovač

 

QT4085

Dokonalé zastřižení

bez nepořádku

Tento nový zastřihovač s vysáváním od společnosti Philips svým vybavením

pohodlně vyhoví nejnáročnějším požadavkům na zastřihování, neboť při

zastřihování vysává vousy.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Samoostřicí břity SteelWave pro precizní výsledky

Nabízí maximální snadnost používání

Průhledná schránka na vousy pro optickou kontrolu

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Zastřihovač na jemné detaily pro vytvoření a udržování vašich linií

Přesné a rovnoměrné zastřižení

9 nastavení délky s možností uzamčení

Nabízí optimální výkon

Tlačítko Turbo výkon zvyšuje rychlost střihání a ventilátoru

Ustřižené vousy nepadají na zem, protože jsou zachyceny vakuovým systémem



Zastřihovač vousů s vysáváním Turbo QT4085/70

Přednosti Specifikace

9 nastavení délky s možností uzamčení

Zajistí volbu jedné z 9 možností nastavení

délky.

Průhledná komora pro vousy

Schránka na vousy je průhledná, a proto

snadno poznáte, kdy je potřeba ji vyprázdnit.

Hřeben kopírující obrysy tváře

Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí

jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a

pohodlné výsledky.

Zastřihovač na jemné detaily

Vytvořte přesně jakýkoliv požadovaný styl.

Samoostřicí břity

Revoluční vlnitý tvar a samoostřicí břity

usměrňují a stříhají vlasy, čímž zaručují přesný

a rovnoměrný výsledek.

Tlačítko pro zvýšení výkonu Turbo

Tlačítko Turbo výkon zvyšuje rychlost střihání a

ventilátoru

Integrovaný vakuový systém

Integrovaný vysávací systém nasává při

zastřihávání ustřižené vousy, které tak

neznečisťují umyvadlo.

 

Střihací systém

Šířka ostříhání: 32 mm

Počet nastavení délky: 9

Rozsah nastavení délky: 1 až 18 mm

Přesnost (velikost kroků): po 2 mm

Samoostřicí ocelové břity: Ano

Střihací jednotka: Technologie Steelwave

Typ hřebenu: Kopírování obrysů tváře

Snadné použití

Vakuový systém: Shromažďování oholených

vousů

Zoomovací kroužek: Snadná úprava nastavení

délky

Zabezpečené nastavení délky: Ano

Uskladnění: Cestovní pouzdro

Bezúdržbový provoz - není potřeba mazat:

Ano

Indikátor LED: Nabíjení a úroveň baterie

Napájení

Typ baterie: NiMH

Doba nabíjení: Rychlé nabíjení

Rychlé nabíjení: 1 hodina (hodiny)

Provozní doba: 45 minut

Využití: S kabelem/bez kabelu

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Nástavce: Přesný zastřihovač (15 mm)

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Zastřihování

Tlačítko pro zvýšení výkonu Turbo: Zajišťuje

vyšší výkon

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Styly: Krátké vousy, Plnovous, Kotlety
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