
 

Машинка за

подстригване

Hairclipper series 3000

  Ножчета от неръждаема стомана

13 настройки за дължина

60 мин. безжична работа/8 ч.

зареждане

 

HC3418/15

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ серия 3000 –

подстригва 2 пъти по-бързо*

с технология DualCut за по-бързо и по-гладко подстригване

Машинката за подстригване серия 3000 е създадена за дълъг живот и безпроблемна работа.

Иновативният режещ елемент, ножчетата от неръждаема стомана и регулируемият гребен

са направени да ви осигурят по-бързо, по-прецизно подстригване, ден след ден.

Лесна употреба

Ножчета с бързо освобождаване за лесно почистване

60 минути работа без кабел след 8 часа зареждане

Представяне

Двойно заточен режещ елемент с намалено триене

Самонаточващи се ножчета от стомана за дълготрайна острота

Създаден за дълъг живот

2 Години гаранция плюс 3 години, когато регистрирате продукта онлайн

Ножчетата никога не се нуждаят от смазване

Прецизен контрол на дължината

Лесен избор и заключване 13 настройки за дължина: 0,5 мм до 23 мм
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Акценти

Технология DualCut

Справяте се с всеки вид косъм с усъвършенстваната

ни DualCutTechnology, която комбинира двойно

заточен режещ елемент с намалено триене.

Иновативният режещ елемент е проектиран да се

справя отлично всеки път, като отрязва косъмчетата

двойно по-бързо от обикновените машинки Philips.*

Ножчета от неръждаема стомана

Самонаточващи се ножчета от неръждаема стомана

за дълготрайна острота.

13 заключващи се настройки за дължина

Просто изберете и заключете дължината, която

искате, с регулируемия гребен, предлагащ 12

заключващи се настройки за дължина от 1 mm до 23

mm, с разлика от точно 2 mm между дължините.

Можете също да я използвате без гребена за гладко

подрязване с 0,5 mm.

Работа с кабел и мощна работа без кабел

Използвайте машинката за подстригване с кабел или

без за максимална мощност и свобода, с 60 минути

безжична мощност след 8-часово зареждане.

Лесно почистване

Просто отворете подвижната глава, за да освободите

бързо и измиете ножчетата.

5 Години гаранция за цял свят

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат световна гаранция и работят с

напреженията в цял свят. Просто регистрирайте

машинката си за подстригване на www.philips.bg, за да

получите допълнителна 3-годишна гаранция в

допълнение към стандартната ви 2-годишна гаранция

от Philips, което ви дава общо 5 години световна

гаранция.

Не се нуждае от смазване

Не е необходимо масло, за лесна поддръжка и за да

спестите време.
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Спецификации

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 41 мм

Множество настройки на дължината: 13

Прецизност (стъпка): По 2 мм

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Различни настройки за дължина: От 0,5 до 23 мм

Лесна употреба

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване

Почистване: Миещи се ножове

Система за захранване

Време за зареждане: 8 час(а)

Време за работа: 60 минути

Тип батерия: никел-металхидридна

Работен режим: С и без кабел

Сервиз

2 години международна гаранция: Да, Плюс 3

години при регистрация

* В сравнение с предшественика си от Philips

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.
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