
 

Kotiparturi

Hairclipper series
3000

 
Terät ruostumatonta terästä

13 pituusasetusta

75 min käyttöaikaa 8 tunnin
latauksella

Säilytyspussi, sakset ja
ohjauskampa

 

HC3535/15

Tasainen leikkuujälki helposti
Leikkaa nopeammin ilman tukoksia*

Leikkaa helposti ja nopeasti. DualCut-tekniikan ansiosta itseteroittuvat terät

leikkaavat kaksi kertaa nopeammin*. Trim-n-Flow-tekniikka estää ohjauskamman

tukkeutumisen, joten voit viimeistellä hiustenleikkuun ilman taukoja.

Suorituskyky

Trim-n-Flow-tekniikka takaa keskeytyksettömän käytön

Paras tarkkuus kaksoisterillä

Leikkaa täydellisesti mutta turvallisesti

Tarkka pituussäätö

Säädettävät pituusasetukset

Kesyttää parran ja sängen

Helppokäyttöinen

Jopa 75 minuuttia johdotonta käyttöä

Ergonominen muotoilu parantaa käyttömukavuutta

Kätevä säilytyspussi kotiin ja matkoille

Irrotettavat terät on helppo puhdistaa

Kestävä

Terät eivät tarvitse voitelua

Ostosuoja



Kotiparturi HC3535/15

Kohokohdat

Trim-n-Flow-tekniikka

Philips-kotiparturi ja sen uusin innovatiivinen

ohjauskampa estää hiuksien takertumisen,

joten hiustenleikkuu sujuu mukavasti ilman

keskeytyksiä.

DualCut-tekniikka

Philips Hairclipper 3000 -mallin

edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean

tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina

yhtä terävänä.

Terät ruostumatonta terästä

Itseteroittuvat teräksiset terät ovat

uskomattoman kestävät. Vielä 5 vuodenkin

kuluttua ne ovat yhtä terävät kuin

ensimmäisellä käyttökerralla.

13 lukittavaa pituusasetusta

Leikkaa hiukset täsmälleen haluamaasi

pituuteen. Valitse vain jokin 12

pituusasetuksesta 1–23 mm:n välillä 2 mm:n

tarkkuudella tai irrota kampa, jolloin

leikkauspituus on 0,5 mm.

Johdoton ja johdollinen käyttö

Johdottoman kotiparturin 8 tunnin lataus riittää

jopa 75 minuutin tehokkaaseen

leikkausaikaan. Käyttämällä verkkovirtaa voit

leikata keskeytyksittä.

Kätevä kahva

Philips-kotiparturien kuvioitu kahva on kätevä

käsitellä, joten hiustenleikkuu sujuu helposti ja

mukavasti.

Lisävarusteena säädettävä ohjauskampa

Sähköisellä kotiparturilla voit trimmata parran

tai sängen helposti. Säädettävässä

ohjauskammassa parralle on 12 pituusasetusta

1–23 mm:n välillä 2 mm:n tarkkuudella tai irrota

kampa, jolloin leikkauspituus on 0,5 mm.

Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Kätevä säilytyspussi kotiparturille,

ohjauskammoille ja laturille.

Helppo puhdistaa

Sähköisen kotiparturin puhdistus on helppoa.

Avaa vain ajopää terien irrotusta ja puhdistusta

varten.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Trim-n-Flow-tekniikka

Teräyksikön leveys: 41 mm

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Pituusasetusten määrä: 13

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm:n välein

Pituusasetusalue: 0,5–23 mm

Lisätarvikkeet

Kampa: Säädettävä ohjauskampa,

Lisävarusteena säädettävä ohjauskampa

Parturintarvikkeet: Sakset

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Ylläpito: Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Irrotettava terä, Pestävät terät

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Virta

Käyttöaika: Jopa 75 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen 8 tunnissa

Akun/pariston tyyppi: Ni-MH

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Muotoilu

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

* Leikkaa nopeammin ilman tukoksia – testattu jopa 19

mm:n pituisilla hiuksilla – verrattuna edelliseen

ohjauskampamalliin

* Leikkaa kaksi kertaa nopeammin verrattuna edelliseen
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