
Trymer próżniowy
do brody Turbo

 

Precyzyjny trymer

 

QT4085

Najwyższa jakość działania

bez bałaganu

Ten trymer firmy Philips zapewnia najwyższą jakość i szybkość działania oraz

wygodę użytkowania dzięki systemowi zasysania obciętego zarostu.

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Samoostrzące się ostrza SteelWave zapewniają doskonałe rezultaty

Niezwykle łatwa obsługa

Widoczna komora na włosy ułatwia przycinanie

Wyglądaj tak jak chcesz

Trymer do precyzyjnego przycinania i modelowania linii zarostu

Dokładne i równe przycinanie

9 blokowanych ustawień długości

Optymalna moc działania

Przycisk turbo przyspiesza pracę ostrzy i wentylatorka

System zasysania wychwytuje ścięty zarost, zapewniając schludne przycinanie



Trymer próżniowy do brody Turbo QT4085/70

Zalety Dane techniczne

9 blokowanych ustawień długości

Do wyboru jest 9 ustawień długości strzyżenia

brody.

Przezroczysta komora na włosy

Przezroczysta komora na włosy sprawia, że

widzisz, kiedy należy ją opróżnić.

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając

szybkie i wygodne efekty.

Precyzyjny trymer

Wymodeluj zarost dokładnie tak, jak chcesz.

Samoostrzące się ostrza

Rewolucyjne, samoostrzące się ostrza w

kształcie fali zapewniają precyzyjne i dokładne

rezultaty.

Przycisk turbo przyśpieszający pracę

Przycisk turbo przyspiesza pracę ostrzy i

wentylatorka

Wbudowany system zasysania

Wbudowany mechanizm zasysający ścięte

włosy podczas golenia, które zazwyczaj

wpadają do umywalki.

 

System tnący

Szerokość nożyka: 32 mm

Liczba ustawień długości: 9

Zakres ustawień długości: Od 1 do 18 mm

Precyzja (wielkość odstępów): co 2 mm

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Element tnący: Technologia Steelwave

Typ nasadki grzebieniowej: Dopasowująca

się do kształtu ciała

Łatwa obsługa

System próżniowy: do zbierania włosów

Pierścień powiększający: Wygodna regulacja

ustawień długości

Zabezpieczone ustawienia długości

Przechowywanie: Etui podróżne

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Wskaźnik LED: Ładowanie i wyświetlanie

poziomu naładowania akumulatora

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Czas ładowania: Szybkie ładowanie

Szybkie ładowanie: 1 godzin(y)

Czas działania: 45 minut

Przeznaczenie sprzętu:

Sieciowe/akumulatorowe

Akcesoria

Szczotka do czyszczenia

Wyposażenie dodatkowe: Precyzyjny trymer

(15 mm)

Serwis

2 lata gwarancji

Przycinanie

Przycisk turbo przyśpieszający pracę:

zapewnia większą wydajność

Wyglądaj tak jak chcesz

Style: Krótka broda, Pełna broda, Bokobrody
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