
турбо-вакуумнa машинка
за подстригване на брада

Beardtrimmer series 7000

  1 мм прецизни настройки

Прецизен тример

50 мин. безкабелна употреба/1 ч зар.

Вграден вакуумен механизъм, турбо
режим

 
QT4085/70

Идеална брада и набола брада, с по-малко замърсяване
Единствената машинка за подстригване на набола брада с вакуумна система

Тази вакуумна машинка за подстригване на Philips притежава техническите параметри да осигури удобно и превъзходно
подстригване, като изтегля космите на брадата с вакуум по време на работа.

Отлична работа, превъзходно усещане
Гребен за следване на контура, осигуряващ бързина и удобство
Самозаточващи се ножчета SteelWave за прецизен резултат

Максимално лесна за употреба
Прозрачен контейнер за космите за визуален контрол

Създайте стила, който желаете
Машинка за фино подстригване, за да оформите и поддържате желаната прическа.

Осигурява оптимална мощност
Турбо бутонът за допълнителна мощност увеличава скоростта на подстригване и на вентилатора
Вакуумната система улавя отрязаните косми за подстригване без боклук

Прецизно и равномерно подстригване
9 степени за дължина
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Акценти
9 степени за дължина

Премества се по избор на една от 9 степени за
дължина на брадата.

Прозрачен контейнер за космите

С прозрачния контейнер за космите е лесно да
видите кога контейнерът се нуждае от изпразване.

Гребен за следване на контура

Гребенът за следване на контура се приспособява
към всяка извивка за масксимална бързина и удобство
при употреба.

Машинка за фино подстригване

Оформете по прецизен начин всяка прическа, която
желаете.

Самонаточващи се ножчета

Революционните вълнообразни самозаточващи се
ножчета направляват и подрязват косата, като
резултатът е прецизен и равномерен.

Турбо бутон за допълнителна мощност

Когато ви е необходима по-голяма смукателна
мощност и по-висока скорост, просто натиснете
турбо бутона.

Вградена вакуумна система

Вграденият вакуумен механизъм събира отрязаните
при подстригването косми и ви осигурява по-чиста
мивка след употреба.
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Спецификации
Създайте стила, който желаете
Стилове: Къса брада, Цяла брада, Бакенбарди
Вакуумна система: За събиране на косми
Съхранение: Калъф за пътуване
Четка за почистване
Ширина на подстригващия елемент: 32 mm
Колело за увеличаване: Лесно регулиране на
настройките
Подстригващ елемент: Технология SteelWave
Запазване на настройките
Множество настройки на дължината: 9
Различни настройки за дължина: от 1 до 18 mm
Прецизност (стъпка): 2 мм mm
Самозаточващи се ножчета от неръждаема стомана

Без необходимост от поддръжка – не се нуждае
от смазване
Тип гребен: Следване на контура
Светодиоден (LED) индикатор: Зареждане и ниво
на батерията

Система за захранване
Тип батерия: Никел-металхидридна
Бързо зареждане: 1 hour(s)
Време за работа: 45 минути
Време за зареждане: Бързо зареждане
Употреба: С кабел/без кабел

Работни характеристики
Превъзходно подстригване: Турбо бутон за
допълнителна мощност
Прецизен тример: 15 mm

Сервиз
2 години международна гаранция
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