
 

Κουρευτική μηχανή
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  Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

13 ρυθμίσεις μήκους

60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8

ωρών
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ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο

φορές πιο γρήγορα*
με τεχνολογία DualCut για γρηγορότερο και ακριβέστερο κούρεμα

Η ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 διαθέτει ειδική σχεδίαση και κατασκευή ώστε να

αντέχει στο χρόνο και να αποδίδει κορυφαία αποτελέσματα. Το πρωτοποριακό στοιχείο

κοπής, οι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και η ρυθμιζόμενη χτένα μαλλιών προορίζονται για

γρήγορα κουρέματα ακριβείας, κάθε φορά που τη χρειάζεστε.

Απόδοση

Διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής για λιγότερη τριβή

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ατσάλι για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα

Ακριβής έλεγχος μήκους

13 ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα: 0,5-23 χιλ.

Εύκολη χρήση

60 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 8 ωρών

Λεπίδες ταχείας αποδέσμευσης για εύκολο καθαρισμό

Ανθεκτικότητα

2 χρόνια εγγύηση και 3 χρόνια επιπλέον αν δηλώσετε το προϊόν στο Διαδίκτυο

Οι λεπίδες δεν χρειάζονται ποτέ λίπανση
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία DualCut

Ιδανική για κάθε τύπο μαλλιών με την προηγμένη

τεχνολογία DualCut, που συνδυάζει ένα διπλά

ακονισμένο στοιχείο κοπής με σχεδιασμό χαμηλής

τριβής. Το πρωτοποριακό στοιχείο κοπής έχει

σχεδιαστεί για κορυφαία απόδοση κάθε φορά και

κοπή τριχών δύο φορές πιο γρήγορα από τις

τυπικές κουρευτικές μηχανές Philips.*

Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα.

13 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα

Απλώς επιλέξτε και κλειδώστε το μήκος που θέλετε

με τη ρυθμιζόμενη χτένα, η οποία παρέχει 12

ρυθμίσεις μήκους με μηχανισμό κλειδώματος από 1

χιλ. έως 23 χιλ., με ακρίβεια 2 χιλ. ανάμεσα σε κάθε

μήκος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη

συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.

Ισχυρή λειτουργία με και χωρίς καλώδιο

Χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή με ή χωρίς

καλώδιο για μέγιστη ισχύ και ελευθερία, με 60 λεπτά

αυτονομίας μετά από 8 ώρες φόρτισης.

Εύκολος καθαρισμός

Απλώς κάντε κλικ για ταχεία αποδέσμευση της

αποσπώμενης κεφαλής και πλύνετε τις λεπίδες.

5 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από διεθνή εγγύηση και είναι συμβατά με τις τάσεις

δικτύου όλων των χωρών. Απλώς δηλώστε την

κουρευτική μηχανή στο www.philips.com/5years για

να λάβετε 3 επιπλέον χρόνια εγγύηση πέρα από την

τυπική 2ετή εγγύηση της Philips, αποκτώντας

συνολικά 5ετή διεθνή εγγύηση.

Δεν απαιτείται λίπανση

Δεν χρειάζεται λίπανση, για εύκολη συντήρηση και

εξοικονόμηση χρόνου.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 41 χιλιοστά

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 13

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: Από 0,5 έως 23 χιλιοστά

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): Ανά 2 χιλιοστά

Ισχυρό σύστημα

Λειτουργία: Με ή χωρίς καλώδιο

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρα(ες)

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

Τύπος μπαταριών: Ni-MH

Ευκολία στη χρήση

Καθάρισμα: Πλενόμενες λεπίδες

Δεν χρειάζεται συντήρηση: Δεν απαιτείται λίπανση

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς: Ναι, 3 επιπλέον χρόνια

εγγύηση με δήλωση του προϊόντος
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