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Vákuový zastrihávač pre menej neporiadku
Jednotka značky Philips, čo sa týka úhľadného zastrihávania

Zastrihnite si bradu, fúzy či bokombrady bez neporiadku. Nový zastrihávač Philips

Vacuum má vylepšený vysokovýkonný systém s až o 50 % silnejším* prietokom

vzduchu. Účinne zachytáva odrezané chĺpky, takže po zastrihnutí nemusíte

upratovať.

Vákuový zastrihávač pre menej neporiadku

Optimalizovaný prietok vzduchu pre zastrihávanie bez neporiadku

Rovnomerné zastrihávanie

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Samoostriace kovové čepele sú presné dokonca aj bez olejovania.

Nasúvateľný nadstavec na presné zastrihávanie pre dokonalé okraje a detaily

Jednoduché používanie

20 uzamykacích nastavení dĺžky od 0,5 do 10 mm s presnosťou na 0,5 mm

Na LED displeji sa jasne zobrazuje nastavenie dĺžky

Okamžité zobrazenie zostávajúcej výdrže batérie

Až 100 min. používania po 1 hod. nabíjania alebo sieťové napájanie

Jednoducho vyprázdnite zásobník na ostrihané chĺpky a čepele opláchnite pod

tečúcou vodou

Záruka na ochranu nákupu
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Hlavné prvky

Vysokovýkonný vákuový systém

Nový zastrihávač Philips Vacuum poskytuje až

o 50 % silnejší prietok vzduchu*. Výkonný

vákuový systém zachytí až 95 % odstrihnutých

vlasov a chĺpkov** a postará sa tak

o zastrihávanie bez neporiadku.

Systém Lift & Trim PRO

Strnisko nemá šancu. Systém Lift&Trim Pro

zachytí všetky vaše priľnavé chĺpky a nadvihne

ich k čepeliam, aby zabezpečil presný strih,

pričom je ideálny aj na zastrihovanie dlhej

brady.

Samoostriace kovové čepele

Čepele z nehrdzavejúcej ocele s dvojitým

ostrím presne zastrihnú aj tie najhustejšie

chĺpky. Brúsia sa tým, že sa o seba jemne

otierajú, takže počas celej životnosti vášho

zastrihávača nebude potrebné vykonať žiadnu

výmenu alebo olejovanie čepelí.

20 uzamykacích nastavení dĺžky

Na nastavenie požadovanej dĺžky

zastrihávania stačí otáčať nastavovacím

kolieskom na rukoväti, kým sa nezobrazí

požadovaná dĺžka od 0,5 do 10 mm

s presnosťou na 0,5 mm. Vybraná dĺžka je

teraz „uzamknutá“, čím sa zaručí dokonale

rovnomerné zastrihávanie.

Presný zastrihávač

Zastrihávajte si fúzy alebo spresnite hraničné

línie a detaily na ťažko dostupných miestach

pomocou nasúvateľného nadstavca na presné

zastrihávanie.

Digitálny LED displej

Po otočení kolieska na nastavovanie dĺžky sa

na LED displeji zobrazí zvolené nastavenie.

Až 100 minút prevádzky vďaka výkonnej

lítium-iónovej batérii

Výkonná lítium-iónová batéria vydrží až 100

minút bez pripojenia do siete. Zastrihávač tiež

môžete používať pripojený do siete prípadne

určite oceníte funkciu rýchleho nabíjania, ktorá

vám už po 5 minútach nabíjania zaručí jedno

kompletné zastrihnutie.

3-úrovňový ukazovateľ stavu batérie

Jasne viete, koľko energie vám ešte zostáva. Tri

jednoduché pásiky indikujú zostávajúcu výdrž

batérie a nabíjanie zastrihávača. 

Jednoduché čistenie

Po zastrihnutí jednoducho vyberte čepele tak,

že ich vytiahnete smerom nahor, opláchnite

čepele a hrebeňový nástavec pod vodou,

vyprázdnite komoru na fúzy a odstráňte všetky

uvoľnené fúzy pomocou dodanej čistiacej

kefky. Dosiahnete tak dlhotrvajúci výkon.
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Technické údaje

Strihací systém

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 10 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Na 0,5 mm

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nastavení dĺžky: 20 integrovaných

nastavení dĺžky

Jednoduché použitie

Nastavovacie koliesko: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Displej: Digitálne zobrazenie nastavení dĺžky,

3-úrovňový indikátor batérie

Čistenie: Oplachovateľné čepele a ochranné

prvky

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Dizajn

Farba(y): Tmavá chrómová

Napájací systém

Rýchle 5-minútové nabíjanie

Príkon

Prevádzková doba: Až 100 minút

Typ batérie: Lítium-iónová

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Servis

2-ročná záruka

Bez potreby oleja

Príslušenstvo

Presný zastrihávač

Hrebeňový nadstavec: 3 mm hrebeňový

nástavec na presné strihanie, 5 mm hrebeňový

nadstavec na presné strihanie

Stojan: Stojan na nabíjanie

Puzdro: Cestovné puzdro, Luxusné cestovné

puzdro

Údržba: Čistiaca kefka

* V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips

* *Testované v laboratórnych podmienkach na vlasových

kobercoch
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