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STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne

rýchlejšie strihanie*
Navyše s pohodlným zastrihávačom chĺpkov v nose, ušiach

a na obočí

STRIHAČ VLASOV série 3000 má odolnú konštrukciu a je stvorený pre výkon.

Inovatívna strihacia jednotka a nastaviteľný hrebeň na vlasy sú navrhnuté tak, aby

ste sa mohli pri každom použití ostrihať rýchlo a presne. Obsahuje tiež pohodlný

zastrihávač chĺpkov v nose, ušiach a na obočí.

Rýchle a pohodlné zastrihávanie

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Kvalitný ochranný systém zabraňuje vytrhávaniu, poškriabaniu a porezaniu

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Ľahká dostupnosť chĺpkov v nose a ušiach

Presné nastavenie dĺžky

13 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

Jednoduché používanie

Účinný systém napájania zo siete

Čepele s rýchlym uvoľnením na jednoduché čistenie

Plne umývateľný

Obsahuje batériu typu AA

Odolná konštrukcia

2-ročná záruka + 3-ročná záruka navyše, ak produkt zaregistrujete online
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Hlavné prvky

Technológia DualCut

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov

s pokročilou technológiou DualCut, ktorá

v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým

ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívna

strihacia jednotka strihá vlasy dvakrát

rýchlejšie ako bežné zastrihávače Philips

a masívny oceľový ochranný kryt zaručuje

maximálnu odolnosť.*

Čepele z nehrdzavejúcej ocele

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

pre dlhotrvajúcu ostrosť.

13 uzamykacích nastavení dĺžky

Použitím nastaviteľného hrebeňového nástavca

jednoducho nastavte a uzamknite požadovanú

dĺžku. Hrebeňový nástavec umožňuje vybrať z

12 nastavení dĺžky od 1 do 23 mm

odstupňovaných presne po 2 mm. Prípadne

môžete zariadenie použiť bez nástavca a

dosiahnuť tak dĺžku 0,5 mm.

Účinné používanie so sieťovým napájaním

Napájací kábel na nepretržité napájanie.

Jednoduché čistenie

Na ľahké vybratie a umytie čepelí jednoducho

cvaknutím otvorte odnímateľnú hlavu.

5-ročná celosvetová záruka

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené s dôrazom na dlhú životnosť.

Poskytujeme na ne celosvetovú záruku a

navyše vyhovujú všetkým svetovým

štandardom vstupného napätia. Okrem toho

môžete registráciou svojho zastrihávača na

adrese www.philips.com/5years získať okrem

štandardnej 2-ročnej záruky Philips dodatočné

3 roky záruky, takže celkovo môžete využiť až

5-ročnú záruku na produkt HC3410 platnú na

celom svete. Model NT1150 sa dodáva so

štandardnou 2-ročnou zárukou platnou na

celom svete.

Technológia ProtecTube

Revolučná technológia ProtecTube chráni

strihací prvok výnimočne tenkou ochrannou

fóliou so zaoblenými končekmi a zabraňuje

podráždeniu pokožky. Navyše, strihací prvok je

navrhnutý tak, aby sa chĺpky nezachytávali

medzi dve oddelené pohybujúce sa čepele.

Tým je zaručená ochrana pred vytrhávaním.

Ideálny tvar

Zastrihávač chĺpkov v nose Philips bol

navrhnutý tak, aby vďaka zahnutiu ľahko

dosiahol na chĺpky v nose a ušiach. So

zastrihávačom chĺpkov v nose Philips si môžete

byť istí, že účinne odstránite všetky neželané

chĺpky.

Vodotesná

Zastrihávač sa ľahko čistí pod tečúcou vodou a

možno ho použiť v sprche.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Vrátane zastrihávača chĺpkov v nose

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Počet nastavení dĺžky: 13

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 23 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Po 2 mm

Napájací systém

Prevádzka: Len so sieťovým napájaním

Jednoduché používanie

Čistenie: Umývateľné čepele

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Servis

2-ročná celosvetová záruka: Áno, Po

zaregistrovaní ďalšie 3 roky

* V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips

* 5-ročná záruka platná na celom svete – platí len pre

model HC3410
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