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tüükapiirel

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm täpsusega seaded

Roostevabast terasest terad

10h laadimist,45min juhtmeta
kasut.

 

QT4005/15

Täiusliku habeme tegemine on nüüd lihtsam

Kõige mugavam viis habeme tegemiseks

Kujundage oma soovi järgi habe selle habemepiirli abil. Täpsus alates 0,5 mm-st

kuni 10 mm-ni.

Täpsus

0,5 mm täpsus

Hõlpsasti valitavad ja lukustatavad pikkuseseaded vahemikus 0,5-10 mm

Nahale ohutu jõudlus

Roostevabast terasest terad tagavad pikaajalise teravuse

Nahale ohutud ümarad piiotsad sujuvaks kontaktiks nahaga

Lihtne kasutada

Kuni 45 minutit juhtmevaba kasutamist pärast 10-tunnist laadimist

Ergonoomiline disain paremaks käsitsemiseks

Eemaldatav lõikepea hõlpsaks puhastamiseks

Kaheaastane garantii, pinge kasutamiseks kõikjal maailmas, ei vaja õli



habeme- ja tüükapiirel QT4005/15

Esiletõstetud tooted

Täiuslik kolmepäevahabe iga päev

Seadke piirel kõige madalamasse asendisse

täiusliku, vaid 0,5 mm pikkuse habemetüüka

jaoks.

20 lukustatavat pikkuseseadet

Keerake soovitud pikkuseseade valimiseks ja

lukustamiseks rõngast: alustades 0,5 mm

kolmepäevahabemest ja lõpetades 10 mm

täishabemega; pikkuste vahe on täpselt

0,5 mm.

Roostevabast terasest terad

Täiuslik, ent kaitsev hooldus – alati. Piirli

terasest terad puutuvad õrnalt üksteise vastu,

teritades end raseerimise ajal – nii on need

alati sama üliteravad ja tõhusad nagu

esimesel päeval.

Nahale ohutu tõhusus

Terad püsivad üliteravad, et juukselõikus oleks

alati korralik ja tõhus, samal ajal on neil

ümarad otsad ja kammid nahaärrituse

vältimiseks.

Juhtmeta kasutamine

Ainult laetavad patareid. Kuni 45 minutit

juhtmevaba kasutamist pärast 10-tunnist

laadimist.

Ergonoomiline disain

Et seda on lihtne hoida ja kasutada, on see

loodud aitama piirata karvu raskesti

ligipääsetavates kohtades

Kerge puhastada

Eemaldage lõikepea ja loputage seda kraani

all hõlpsaks puhastamiseks. Enne selle

seadme külge tagasi panemist kuivatage see.

Valmistatud kestma

Me anname sellele Philipsi piirlile 2-aastase

garantii - meie isikuhooldusvahendid on

loodud kestma. Te ei pea seadet kunagi

õlitama ja sellel on kõikjal maailmas sobiv

pinge.
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Spetsifikatsioon

Lõikamissüsteem

Täpsus (vahede suurus): 0,5 mm

Lõiketera laius: 32 mm

Lõikeelement: Roostevabast terasest terad

Pikkuseseadete vahemik: 0,5-10 mm

Pikkuseseadete arv: 20

Kammi tüüp: Habemetüügas

Mittekriimustavad piid: Suuremaks

mugavuseks

Tarvikud

Puhastusharjake

Kujundage soovitud välimus

Stiilid: Lühike habe, Kolmepäevahabe

Toitesüsteem

Tööaeg: Kuni 45 minutit

Laadimisaeg: 10 tundi

Aku tüüp: Ni-MH

Kõikjal maailmas sobiv pinge: 100–240 V

Kergesti kasutatav

Lukustatavad pikkuseseaded

Suumirõngas: Lihtsalt reguleeritavad

pikkuseseaded

Laadimise märgutuli: Vooluvõrgus

Aku: 1x AAA NiMH

Lihtne puhastada: Pestavad tarvikud

Disain

Käepide: Kerge käepide

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii
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