
 

Trymer do brody i
zarostu

Beardtrimmer series
3000

 
Precyzyjne ustawienia co
0,5 mm

Zaawansowane tytanowe ostrza

90 min działania po 1 godz.
ładowania

 

QT4015/16

Idealny efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku

Najwygodniejszy sposób na przycięcie zarostu

Trymer do brody pozwala wymodelować zarost i brodę w dowolny sposób.

Możesz precyzyjnie ustawić długość – od 0,5 mm do 10 mm.

Precyzja

Łatwy wybór i blokowanie ustawień długości: 0,5–10 mm

Precyzja — 0,5 mm

Działanie łagodne dla skóry

Doskonała jakość strzyżenia dzięki ostrzom pokrytym tytanem

Zaokrąglone końcówki zapewniają łagodny kontakt ze skórą

Wygodne użytkowanie

Godzina ładowania wystarcza na 90 minut pracy przy zasilaniu akumulatorowym

Wygodny uchwyt

Wygodne przechowywanie

Prosta konserwacja

2-letnia gwarancja, uniwersalne napięcie, nie wymaga smarowania



Trymer do brody i zarostu QT4015/16

Zalety

20 blokowanych ustawień długości

Obróć kółko, aby w prosty sposób wybrać i

zablokować żądane ustawienia długości: od 3-

dniowego zarostu o długości 0,5 mm do pełnej

brody o długości 10 mm. Odstęp między

ustawieniami wynosi 0,5 mm.

Tytanowe ostrza

Zaawansowane ostrza pokryte tytanem

gwarantują doskonałą jakość strzyżenia i

długotrwałą ostrość

Idealny efekt 3-dniowego zarostu

Wybierz najniższe ustawienie (0,5 mm), aby

uzyskać idealny zarost.

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Urządzenie może pracować w trybie zasilania

akumulatorowego lub sieciowego. 1-godzinne

ładowanie wystarcza na 90 minut działania

akumulatorowego.

Delikatny i niezwykle wydajny

Ostrza pozostają idealnie ostre, dzięki czemu

zawsze dokładnie i skutecznie tną włosy.

Jednocześnie końcówki ostrzy są zaokrąglone,

co zapobiega podrażnieniom skóry.

Ergonomiczna budowa

Łatwy do trzymania i użytkowania urządzenie

pomaga w szybkim przycinaniu włosów w

trudno dostępnych miejscach.

Łatwe czyszczenie

Trymer do brody firmy Philips można w prosty

sposób utrzymać w doskonałym stanie —

wystarczy opłukać urządzenie i odłączaną

głowicę pod bieżącą wodą.

Etui do przechowywania

Dołączone etui podróżne pozwala utrzymać

porządek w domu, na siłowni lub w podróży.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

 



Trymer do brody i zarostu QT4015/16

Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 32 milimetr

Liczba ustawień długości: 20

Precyzja (wielkość odstępów): Co

0,5 mm milimetr

Typ nasadki grzebieniowej: Kilkudniowy zarost

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej,

Ostrza z powłoką tytanową

Nierysujące ząbki: Zapewniają większy

komfort

Zakres ustawień długości: Od 0,5 do

10 milimetr

Znajdź swój styl

Style: Krótka broda, Kilkudniowy zarost

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Etui podróżne

Zasilanie

Czas działania: 90 minut

Czas ładowania: 1 godzina

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Wskaźnik naładowania

Uniwersalny zakres napięć: 100–240 V

Łatwość użytkowania

Zabezpieczone ustawienia długości

Kółko ustawień długości: Wygodna regulacja

ustawień długości

Wskaźnik ładowania: Zasilanie sieciowe

Bateria: 2 x AAA NiMH

Łatwe czyszczenie: Nasadki z możliwością

mycia

Wykończenie

Rączka: Wygodny chwyt

Serwis

2 lata gwarancji
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