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Täydellinen parta ja sänki, vähemmän sotkua
Ainoa sänkitrimmeri, jossa on imujärjestelmä

Tehokas Philips-partatrimmeri, jossa on erittäin tehokas imutekniikka, trimmaa parran tehokkaasti ja siististi. Ei

enää sotkua.

Paras teho miellyttävästi

Tarkka ja tasainen ajotulos pään muotoja myötäilevällä kammalla

Takaa helppokäyttöisyyden

Itseteroittuvat terät

Monitoiminäyttö

Matkalukko

Imujärjestelmä nappaa leikatut karvat trimmauksen aikana

Loihdi haluamasi tyyli

18 lukittavaa pituusasetusta 1–18 mm

Tarkkuustrimmeri helppoon muotoiluun ja viimeistelyyn

Sänkikampa on suunniteltu tarkempaan trimmaukseen

Takaa parhaan tehon

Tehokas Li-ioniakku takaa optimaalisen virrankäytön

Turbotehopainike lisää leikkaus- ja tuuletinnopeutta



Partatrimmeri imutekniikalla QT4090/32

Kohokohdat Tekniset tiedot

18 lukittavaa pituusasetusta

Valittavissa runsaasti lukittavia

pituusasetusvaihtoehtoja.

Pään muotoja myötäilevä kampa

Joustava, kasvojen muotoja myötäilevä

ohjauskampa takaa tarkan ja tasaisen

ajotuloksen helposti ja miellyttävästi.

Terät eivät vaadi huoltoa

Terät pysyvät terävinä eivätkä tarvitse

öljyämistä, joten laite on aina käyttövalmis.

Monitoiminäyttö

Monitoiminäyttö näyttää valitun

pituusasetuksen

Tehokas Li-ioniakku

Laitteessa on tehokas litiumioniakku, joka

latautuu nopeasti, joten voit ladata laitteen 1

tunnissa 50 minuutin käyttöä varten.

Tarkkuustrimmeri

Hyödyllinen partatrimmerin lisäosa

ääriviivojen viimeistelyyn sekä pulisonkien ja

niskan muotoiluun.

Matkalukko

Matkalukko estää laitteen käynnistymisen

vahingossa, kun se on laukussa.

Turbotehopainike

Kun tarvitset trimmaukseen lisää imutehoa ja

leikkausnopeutta, paina turbotehopainiketta.

Integroitu imujärjestelmä

Integroitu imumekaniikka imee leikatut karvat

käytön aikana ja pitää siten pesualtaan

puhtaampana.

Sänkikampa

Sänkikammassa ei ole edessä rajoitinta ja

siksi näkyvyys on trimmatessa parempi. Lisäksi

voit tehdä tarkkoja rajauksia

käyttämällä trimmerin kärkeä eri kulmissa ihoa

vasten, jolloin saat paremman kontrollin

partakarvan pituudesta. Tällä kammalla saa

aikaiseksi täydellisen sängen tai oikeaoppisen

kello viiden sängen, kun tuloksen täytyy olla

viimeisen päälle hieno.

Leikkausjärjestelmä

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,

Sänki

Naarmuttamattomat leikkuuhampaat:

Mukavampi käyttää

Helppokäyttöinen

Imujärjestelmä: Kerää karvat

Tarkennusrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Lukittavat pituusasetukset

Monitoiminäyttö: Virran ilmaisin,

Latausilmaisin, Leikkauspituuden osoitin

Säilytys: Kantolaukku

Ei vaadi huoltoa, eikä öljyä

Virransyöttö

Paristotyyppi: Litiumioni

Pikalataus: 1 tunti(a)

Käyttöaika: 50 minuuttia

Käyttö: Johdollinen/johdoton

Muotoilu

Pinnoitus: Kromatut sivupaneelit

Pehmeä kädensija

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Loihdi haluamasi tyyli

Tyylit: Lyhyt parta, Kokoparta, Pulisongit

Lisäosat

Tarkkuustrimmeri: 15 mm

Suorituskyky

Trimmausteho: Turbotehopainike
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