Strižnik
Hairclipper series
3000
Rezila iz nerjavečega jekla
13 nastavitev dolžine
75 minut brezžične upor./8 ur
polnjenja
Priložen glavnik za brado

Enostavno, enakomerno striženje
HC3530/15

Hitrejše rezanje brez nabiranja las*
Hitro in enostavno do urejene pričeske. Tehnologija DualCut s samoostrilnimi rezili
omogoča dvakrat hitrejše rezanje.* Tehnologija Trim-n-Flow vključuje glavnik, ki
preprečuje nabiranje las, zato boste želeni videz dosegli brez prekinitev.
Zmogljivost
Tehnologija Trim-n-Flow za neprekinjeno striženje
Največja natančnost z dvakrat več rezili
Za popolno in varno prirezovanje
Natančna nastavitev dolžine
Prilagodi se različnim nastavitvam dolžine
Ukroti brado in strnišče
Enostavna uporaba
Do 75 minut brezžične uporabe
Ergonomska oblika za več udobja in lažjo uporabo
Hitra sprostitev rezil za enostavno čiščenje
Trpežna zasnova
Rezil ni treba oljiti
Garancija za zaščito kupljenih izdelkov

Strižnik

HC3530/15

Značilnosti
Tehnologija Trim-n-Flow

13 nastavitev dolžine

Dodaten nastavljiv glavnik za brado

Naš strižnik Philips z novim in inovativnim
glavnikom je zasnovan tako, da preprečuje
nabiranje las na strižniku, da lahko
neprekinjeno strižete od začetka do konca.

Natančno postrizite lase na želeno dolžino.
Izberite eno od 12 nastavitev dolžine od 1 mm
do 23 mm v korakih po 2 mm, za prirezovanje
na dolžino 0,5 mm pa enostavno odstranite
glavnik.

Električni strižnik za enostavno prirezovanje
brade ali strnišča ima nastavljivi glavnik z 12
nastavitvami dolžine od 1 mm do 23 mm v
korakih po 2 mm. Za prirezovanje na dolžino
0,5 mm pa glavnik odstranite.

Brezžična in žična uporaba

Enostavno čiščenje

Med uporabo brezžičnega strižnika ni
zapletanja v kable – eno 8-urno polnjenje
omogoča do 75 minut striženja. Za
neprekinjeno striženje pa ga pustite
priklopljenega.

Električni strižnik očistite enostavno. Preprosto
odprite glavo, da sprostite in očistite rezila.

Tehnologija DualCut

Strižnik Philips serije 3000 z napredno
tehnologijo DualCut nudi največjo natančnost.
Opremljen je z dvakrat več rezili, ki ostanejo
ostra kot prvega dne.
Rezila iz nerjavečega jekla

Brez vzdrževanja

Udoben prijem

Samoostrilna jeklena rezila so neverjetno
vzdržljiva. Tudi po 5 letih še vedno strižejo z
enako natančnostjo kot prvega dne.

Naša zmogljiva rezila so enostavna za
vzdrževanje, saj jih ni treba oljiti.
Strižnik Philips ima teksturiran ročaj za lažjo
uporabo. Tako lahko lase strižete udobno in
enostavno.

Strižnik

HC3530/15

Speciﬁkacije
Sistem za prirezovanje
Tehnologija Trim-n-Flow
Širina rezilne enote: 41 mm
Rezilo: Rezila iz nerjavečega jekla
Število nastavitev dolžine: 13
Natančnost (dolžina stopenj): Po 2 mm
Možne nastavitve dolžine: Od 0,5 do 23 mm

Dodatna oprema
Glavnik: Nastavljiv glavnik, Dodaten nastavljiv
glavnik za brado, Glavnik za oblikovanje
Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje
Enostavna uporaba
Čiščenje: Snemljivo rezilo, Pralna rezila
Delovanje: Žična in brezžična uporaba
Brez vzdrževanja: Olje ni potrebno

Napajanje
Čas delovanja: Do 75 minut
Polnjenje: 8 ur za popolno polnjenje
Vrsta baterije: Ni-MH
Samodejna napetost: 100–240 V
Zasnova
Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba
Servis
2-letna mednarodna garancija
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* Hitrejše striženje brez nabiranja las – preizkušeno s
striženjem las dolžine do 19 mm; v primerjavi s starejšim
modelom glavnika
* Striže dvakrat hitreje – v primerjavi s starejšim
Philipsovim modelom

