
 

 

Philips
Zastřihovač vousů a 
strniště

QT4015/15
Dokonalé strniště snadně a rychle

Nejlepší možnost, jak vytvořit strniště
Vytvarujte si bradku podle svého díky tomuto zastřihovači vousů a strniště od společnosti 
Philips. Přesnost od 0,5 mm až do 10 mm.

Přesný
• Přesnost 0,5 mm
• Snadné ovládání a různá nastavení délky, 0,5 mm až 10 mm

Šetrný k pokožce
• Vynikající střihací výkon s titanovými břity
• Zaoblené špičky šetrné k pokožce zaručují dokonalý kontakt s pokožkou

Snadné použití
• Ergonomický design pro jednoduché ovládání
• 60 minut bezdrátového provozu po 1 hodině nabíjení
• Kontrolka ukazuje stav baterie (slabá/plná/nabíjení)
• Úložné a cestovní ochranné pouzdro
• Záruka dva roky, univerzální napětí, není třeba mazat
• Odnímatelná hlava pro snadné čištění



 Dokonalé 3denní strniště každý den

Nastavte zastřihovač na nejnižší polohu a 
získejte dokonalé 3denní strniště dlouhé pouze 
0,5 mm.

20 nastavení délky

Požadovaná nastavení délky můžete jednoduše 
vybrat a zajistit otáčením kolečka: počínaje 
3denním strništěm o délce 0,5 mm až po 
plnovous délky 10 mm, v přesných krocích po 
0,5 mm.

Titanové břity

Pokročilé titanové břity zajišťují vynikající 
střihací výkon a dlouhotrvající ostrost

Vysoce výkonný, šetrný k pokožce

Břity jsou stále mimořádně ostré a vždy stříhají 
vousy úhledně a účinně. Mají však zaoblené 
špičky a hřebeny, aby nedocházelo 
k podráždění pokožky.

Ergonomický design

Přístroj se snadno drží a používá: je navržen 
tak, aby usnadňoval úpravu na obtížně 
dosažitelných místech.

Použití s kabelem i bez něj
Lze použít bez kabelu nebo připojený do 
elektrické zásuvky. 1 hodina nabíjení vám 
poskytne 60 minut bezdrátového použití.

Stav baterie
Je-li baterie nabitá, kontrolka svítí zeleně, je-li 
nabití baterie nízké, bliká oranžově a během 
nabíjení bliká zeleně.

Úložné a cestovní pouzdro

Cestovní pouzdro chrání váš výrobek při 
cestování a skladování.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči 
o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 2letou 
celosvětovou záruku, kompatibilní univerzální 
napětí a nikdy je nemusíte promazávat.

Snadné čištění

Hlavu můžete odpojit a snadno vyčistit 
opláchnutím pod tekoucí vodou. Než hlavu 
nasadíte zpět na přístroj, vysušte ji.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Příslušenství
• Čisticí kartáček: Ano

Vytvořte si takový vzhled, po kterém 
toužíte
• Styly: Krátké vousy, Strniště

Střihací systém
• Šířka ostříhání: 32 mm
• Počet nastavení délky: 20
• Přesnost (velikost kroků): po 0,5 mm
• Typ hřebenu: Strniště

• Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity
• Zuby, které neškrábou: Ještě větší pohodlí
• Rozsah nastavení délky: 0,5 až 10 mm

Snadné použití
• Mokrý a suchý provoz: Omyvatelné nástavce
• Zabezpečené nastavení délky: Ano
• Zoomovací kroužek: Snadná úprava nastavení 

délky
• Baterie: 2x AAA NiMH

Napájení
• Doba nabíjení: 1 hodina
• Provozní doba: 60 minut
• Typ baterie: Ni-MH
•
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