
Turbó vákuumos
szakállvágó

 
Precíziós vágókészülék

 

QT4085

Kiváló eredmény, szétszóródó

szőrszálak nélkül

Az Philips vákuumos szakállvágó a kényelmes használat mellett kiváló eredményt

biztosít, mivel a szőrzet levágásakor beszívja azokat.

A lehető legjobb teljesítmény

Kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

Acélhullám önélező pengék a precíz eredményért

Végtelenül egyszerű használat

Átlátszó szőrgyűjtő, vizuális ellenőrzési lehetőség

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Precíziós igazító vágókészülék a frizura vonalainak megformázásához és

megtartásához

Pontos és egyenletes vágás

9 rögzíthető hosszúságbeállítás

Optimális teljesítmény

Turbó gomb a gyorsabb vágáshoz és ventilátor-fordulatszámhoz

A vákumos rendszer összegyűjti a levágott szőrszálakat



Turbó vákuumos szakállvágó QT4085/70

Fénypontok Műszaki adatok

9 rögzíthető hosszúságbeállítás

9 szakállhosszúság közül választhat

Átlátszó szőrgyűjtő kamra

Az átlátszó szőrgyűjtő kamrának köszönhetően

látszik, ha a tartó megtelt

Kontúrkövető fésű

A kontúrkövető fésű minden testhajlathoz

illeszkedik a gyors és kényelmes eredmény

érdekében.

Precíziós igazító vágókészülék

Vágjon bármilyen stílusban pontosan.

Önélező pengék

Forradalmi hullámformájú, önélező pengék a

pontos és egyenletes eredményért.

Turbó gomb

Turbó gomb a gyorsabb vágáshoz és

ventilátor-fordulatszámhoz

Beépített vákuum

A beépített szívószerkezet felszívja a használat

közben levágott szőrszálakat, így a

mosdókagyló tiszta marad.

 

Vágórendszer

Vágásszélesség: 32 mm

Hosszbeállítások száma: 9

A hosszbeállítások széles választéka: 1-

18 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 2 mm

Rozsdamentes acélból készült, önélező

vágópengék

Vágóegység: Acélhullám technológia

Fésűtípus:: Kontúrkövetés

Könnyen használható

Vákuumos technológia: A haj

összegyűjtéséhez

Nagyítógyűrű: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Biztonságos hosszbeállítások

Tárolás: Hordtáska utazáshoz

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

LED kijelző: Töltés és az akkumulátor

töltöttségi szintje

Áramforrás

Elem típusa: NiMH

Töltési idő: Gyorstöltés

Gyorstöltés: 1 óra

Működési idő: 45 perc

Használat: Vezetékkel / vezeték nélkül

Tartozékok

Tisztító kefe

Tartozékok: Precíziós vágás (15 mm)

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia

Vágási teljesítmény

Turbó gomb: A legjobb teljesítmény

érdekében

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Stílusok: Rövid szakáll, Teljes szakáll, Barkó
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