
Turbovákuový
zastrihávač brady

 

Presný zastrihávač

 

QT4085

Špičkové zastrihávanie

bez neporiadku

Tento nový vákuový zastrihávač značky Philips je vybavený tak, aby vám pohodlne

poskytol vynikajúci výkon pri zastrihávaní – pretože pri strihaní odsáva ostrihané

fúzy.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Samoostriace čepele SteelWave pre precízne výsledky

Prináša maximálne jednoduché používanie

Priehľadný zásobník na fúzy na vizuálnu kontrolu

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Precízny detailný zastrihávač na tvorbu a udržiavanie línií

Presné a rovnomerné zastrihávanie

9 nastavení dĺžky so zámkom

Poskytuje optimálny výkon

Tlačidlo zosilnenia na turbovýkon zrýchľuje strihanie a rýchlosť ventilátora

Odsávací systém zachytáva odstrihnuté chĺpky pre zastrihávanie bez neporiadku
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Hlavné prvky

9 nastavení dĺžky so zámkom

Uzamkne sa v jednom z 9 nastavení dĺžky

brady.

Priehľadný zásobník na fúzy

Vďaka priehľadnému zásobníku na fúzy ihneď

vidíte, kedy je potrebné vyprázdniť ho.

Hrebeň sledujúci kontúry

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa

prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a

pohodlné výsledky.

Precízny detailný zastrihávač

Vytvorte ľubovoľný precízny zostrih podľa

svojich predstáv

Samoostriace čepele

Revolučné samoostriace čepele v tvare vlny

nasmerujú fúzy alebo vlasy pre hladký a

rovnomerný výsledok.

Tlačidlo zosilnenia na turbovýkon

Tlačidlo zosilnenia na turbovýkon zrýchľuje

strihanie a rýchlosť ventilátora

Integrovaný vákuový systém

Vstavaný vákuový mechanizmus absorbuje

odrezané chĺpky počas používania, vďaka

čomu bude vaše umývadlo po použití čistejšie.
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihača: 32 mm

Počet nastavení dĺžky: 9

Rozsah nastavení dĺžky: 1 až 18 mm

Presnosť (veľkosť krokov): po 2 mm

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

Strihacia jednotka: Technológia Steelwave

Typ hrebeňového nástavca: Sledovanie kontúr

Jednoducho sa používa

Odsávací systém: Na zachytávanie chĺpkov

Nastavovací krúžok: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Pevné nastavenia dĺžky

Pomôcky na uskladnenie: Cestovné puzdro

Bez potreby údržby – nie je potrebný olej

LED kontrolka: Úroveň nabíjania a kapacity

batérie

Napájací systém

Typ batérie: NiMH

Čas nabíjania: Rýchle nabíjanie

Rýchle nabíjanie: 1 hodina(y)

Prevádzkový čas: 45 minút

Použitie: S káblom/bez kábla

Príslušenstvo

Čistiaca kefa

Nástavce: Presný zastrihávač (15 mm)

Služba

2-ročná celosvetová záruka

Výkon zastrihávania

Tlačidlo zosilnenia na turbovýkon: Na

zvýšenie výkonu

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Štýly: Briadka, Plná brada, Kotlety
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