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Zaprojektowana dla dzieci, stworzona dla mam

Zaprojektowaliśmy cichszą, bezpieczniejszą i łatwiejszą w obsłudze maszynkę do strzyżenia włosów. To

gwarancja doskonałej fryzury za każdym razem. Teraz strzyżenie będzie przyjemnym doświadczeniem dla

Twojego dziecka!

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Delikatne dla skóry ostrza i nasadka grzebieniowa zapobiegają zadrapaniom

Niezwykle łatwa obsługa

Mała i lekka zapewnia wygodną obsługę

Nie wymaga konserwacji

Bardzo cicha praca pozwala utrzymać dzieci w spokoju

Optymalna moc działania

Działanie sieciowe i akumulatorowe do wyboru

Trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia wydajne korzystanie

Dodatkowe zalety

Zawiera nożyczki, pelerynkę i pokrowiec

W zestawie płyta DVD z filmami instruktażowymi i poradami



Maszynka do strzyżenia włosów CC5060/17

Zalety Dane techniczne

Płyta DVD z instrukcjami

W zestawie płyta DVD z filmami

instruktażowymi i poradami

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Działanie sieciowe lub akumulatorowe

zapewnia maksymalną moc i swobodę

korzystania z trymera firmy Philips.

Mały i lekki

Mała i lekka zapewnia wygodną obsługę

Łagodna dla skóry

Specjalnie zaokrąglone końcówki ostrzy i

nasadek zapobiegają zadrapaniom skóry.

Trwały akumulator litowo-jonowy

To urządzenie jest wyposażone w szybko

ładowany wydajny akumulator litowo-jonowy

pozwalający na ładowanie produktu w

zaledwie 1 godzinę, co wystarcza na 50 minut

korzystania.

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając

szybkie i wygodne efekty.

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Bardzo cicha

Bardzo cicha praca pozwala utrzymać dzieci w

spokoju

Zawiera nożyczki, pelerynkę i pokrowiec

Uniwersalny zestaw zawiera nożyczki,

pelerynkę i pokrowiec.

 

Wygoda użytkowania

Obsługa: Bardzo lekka konstrukcja

Zasilanie

Użytkowanie: Sieciowe/akumulatorowe

Czas ładowania: 8 godz.

Czas działania: 45 minut

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowa

Akcesoria

Narzędzia fryzjerskie: Grzebień fryzjerski,

nożyczki i pelerynka

Szczoteczka do czyszczenia

Pokrowiec ochronny

System tnący

Typ nasadki grzebieniowej: Dopasowująca

się do kształtu ciała

Szerokość nożyka: 32 mm

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Liczba ustawień długości: 15

Precyzja (wielkość odstępów): co 3 mm

Zakres ustawień długości: do 42 mm

Zaokrąglone końcówki: Łagodna dla skóry

Wzornictwo

Kształt: Ergonomiczny

Łatwa obsługa

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Serwis

2 lata gwarancji
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