
Máy cắt tóc trẻ em

Hairclipper Series 1000

  Hệ  thống cắt an toàn

Các đầu cắt lượn tròn đặc biệ t

Răng cắt ngắn hơn bằng gốm

Lược tỉa nhiều độ dài (1-12 mm)

 

HC1055/15 Lướt êm, chạm nhẹ và

chăm sóc chu đáo

Máy cắt tóc trẻ  em mới của Philips với động cơ chạy cực êm, lưỡ i cắt chuyên biệ t có các đầu cắt

lượn tròn, lược tỉa nhiều độ dài khác nhau và thiết kế chống thấm nước để  bạn dễ dàng cắt tỉa tóc

của bé một cách chuyên nghiệp ngay tại nhà.

Thuận tiện sử  dụng

Bạn có thể  điều chỉnh lượ c tỉa theo nhiều độ dài khác nhau từ 1 mm đến 12 mm.

Dễ  làm sạch

IPX 7 chống thấm nước để  rửa máy an toàn và dễ dàng

Thân thiện vớ i tóc trẻ  em

Lưỡ i dao mỏng để  dễ dàng cắt những sợ i tóc mảnh của trẻ

Máy cắt tóc chạy êm nhất của chúng tôi ở  55 db(A)

An toàn cho trẻ

Hệ  thống cắt đượ c thiết kế đặc biệ t để  sử dụng an toàn

Các đầu cắt lượn tròn đặc biệ t

Răng cắt ngắn hơn bằng gốm



Máy cắt tóc trẻ em HC1055/15

Những nét chính Các thông số

Làm sạch được toàn bộ máy

Máy cắt tóc của chúng tôi đạt tiêu chuẩn chống thấm

nước IPX 7, nhờ vậy bạn có thể  rửa sạch máy an toàn

và dễ dàng sau mỗ i lần sử dụng.

Lược tỉa nhiều độ dài khác nhau

Bạn có thể  điều chỉnh lượ c tỉa theo nhiều độ dài khác

nhau từ 1 mm đến 12 mm.

Lưỡ i dao cắt hẹp hơn cho tóc trẻ  em

Lưỡ i dao mỏng đượ c thiết kế để  chạm đến những chỗ

khó cắt xung quanh vành tai, giúp dễ dàng cắt những sợ i

tóc mảnh của trẻ .

Hệ  thống cắt an toàn

Với các răng cắt ngắn hơn bằng gốm và đầu cắt lượn

tròn, lưỡ i cắt chuyên biệ t của máy có thể  dễ dàng giữ

và cắt những sợ i tóc mảnh, đảm bảo không kéo tóc hay

làm xước da trẻ .

Răng cắt ngắn hơn bằng gốm

Dễ dàng giữ và cắt những sợ i tóc mảnh, ngắn dài khác

nhau.

Các đầu cắt lượn tròn đặc biệ t

Bảo vệ  da đầu của trẻ , tránh trầy xước.

Vận hành cực êm

Máy chạy cực êm ở  cường độ âm thanh 55 db(A), để

trẻ  luôn cảm thấy thoả i mái trong khi cắt tóc.

 

Phụ kiện

Bảo dưỡng: Bàn chả i vệ  sinh

Có sẵn dầu bôi trơn

Dễ  sử  dụng

Vệ  sinh: Làm sạch đượ c toàn bộ máy

Thờ i gian sạc: 8 giờ

Thờ i gian sử  dụng: 45 phút

Sạc điện: Vận hành không dây & có dây, Có thể  sạc lạ i

Màn hình: Chỉ báo đang sạc pin

Thiết kế

Màu sắc: Trắng và xanh lam nhạt

Dịch vụ

Bảo hành: 2 năm

Công suất

Kiểu pin: Ni-MH

Điện áp: 100-240 V

Tiêu thụ điện tối đa: 2 W
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