
 

Zastřihovač vlasů
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3000

 
Nerezové ocelové břity

13 nastavení délky

Kabelové připojení

Včetně zastřihovače nosních
chloupků

 

HC3410/85

ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 3000 – zastřihuje

dvakrát rychleji*
S bonusovým zastřihovačem chloupků v nose, uších a obočí

Design ZASTŘIHOVAČE vlasů řady 3000 je odolný a konstrukce zaručuje

výkonnost. Inovativní střihací jednotka a nastavitelný hřeben na vlasy jsou

navrženy tak, aby vám pokaždé zajistily rychlé a ostré zastřižení. Také obsahuje

zastřihovač chloupků v nose, uších a obočí.

Bleskové a pohodlné zastřihnutí

Střihací jednotka s dvojitým ostřím a sníženým třením

Pokročilý ochranný systém ochraňuje před taháním, škrábnutím a říznutím

Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost

Snadno dosáhne na chloupky v uších i nose

Přesné ovládání délky

Jednoduché ovládání a 13 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 23 mm

Snadné použití

Efektivní napájení pro použití s kabelem

Rychlé uvolnění břitů pro snadné čištění

Plně omyvatelný

včetně baterie AA

Neuvěřitelně odolný

2 roky záruky, plus 3 roky, když si zaregistrujete výrobek online
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Přednosti

Technologie DualCut

Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší

pokročilé technologie DualCut, která v sobě

spojuje dvojitě naostřenou střihací jednotku a

konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní

střihací jednotka je navržena tak, aby stříhala

vlasy dvakrát rychleji než běžné zastřihovače

společnosti Philips. Navíc nabízí jistotu

v podobě robustního ocelového krytu

zajišťujícího skvělou odolnost.

Nerezové ocelové břity

Samoostřicí ocelové břity pro dlouhotrvající

ostrost.

13 nastavení délky s možností zajištění

Pomocí nastavitelného hřebenu můžete

jednoduše zvolit a zajistit požadovanou délku.

K dispozici je 12 nastavení délky od 1 do

23 mm, přičemž mezi jednotlivými délkami

jsou přesně 2 mm. Nebo můžete zastřihovač

použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký

sestřih 0,5 mm.

Efektivní použití s kabelem

Napájecí kabel poskytuje nepřetržité napájení.

Snadné čištění

Stačí klapnutím otevřít odnímatelnou hlavu a

rychle uvolnit a omýt břity.

5letá celosvětová záruka

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají

celosvětovou záruku a nabízejí kompatibilní

univerzální napětí. Mimo to, pokud se

zaregistrujete na webové stránce

www.philips.com/5years, můžete získat další

3 roky záruky ke standardní 2leté záruce

Philips – takže dohromady budete mít na

model HC3410 5letou celosvětovou záruku.

Model NT1150 má standardní, 2letou záruku po

celém světě.

Technologie ProtecTube

Díky revoluční technologii ProtecTube je čepel

chráněna mimořádně tenkou fólií se

zaoblenými špičkami, aby se zabránilo

podráždění pokožky. Kromě toho je čepel

navržena tak, aby se chloupky nezachytily

mezi dva samostatně se pohybující břity, což

zaručuje, že nebude tahat.

Dokonalý úhel

Zastřihovač chloupků v nose Philips bal

navržen tak, aby pod dokonalým úhlem

snadno dosáhl na chloupky v uchu a nose. Se

zastřihovačem chloupků v nose Philips si

můžete být jisti, že všechny nežádoucí

chloupky účinně odstraníte.

Vodotěsné provedení

Zastřihovač se snadno čistí pod tekoucí vodou

a lze jej používat i ve sprše.
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Specifikace

Příslušenství

Včetně zastřihovače nosních chloupků: Ano

Střihací systém

Šířka stříhání: 41 mm

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Počet nastavení délky: 13

Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 23 mm

Přesnost (velikost kroků): Po 2 mm

Napájení

Provoz: Pouze s kabelem

Snadné použití

Čištění: Omyvatelné břity

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano, Plus 3 roky

v případě registrace

 

* Proti předchozímu modelu Philips

* 5letá celosvětová záruka – platí pouze pro model

HC3410
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