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Ostrza ze stali szlachetnej

24 ustawienia długości

Działanie sieciowe

 

HC5410/15

Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy

szybsze cięcie*

Szybsze i ostrzejsze cięcie dzięki technologii DualCut

Maszynka do strzyżenia włosów z serii 5000 została zaprojektowana z myślą o

trwałości i wydajności. Innowacyjny element tnący, ostrza ze stali szlachetnej i

regulowana nasadka grzebieniowa zapewniają szybkie i ostre cięcie za każdym

razem.

Wydajność

Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarciu

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Precyzyjna regulacja długości

Łatwy wybór długości — 24 ustawienia: od 0,5 mm do 23 mm

Wygodne użytkowanie

Wydajny system zasilania sieciowego

Zdejmowane ostrza — łatwe czyszczenie

Trwałość

2 lata gwarancji plus 3 lata po zarejestrowaniu produktu przez Internet

Ostrza niewymagające smarowania



Maszynka do strzyżenia włosów HC5410/15

Zalety

Technologia DualCut

Uporaj się z każdym typem włosów dzięki

zaawansowanej technologii DualCut, która

stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego

elementu tnącego i zmniejszonego tarcia.

Innowacyjny element tnący został tak

skonstruowany, aby obcinać włosy dwa razy

szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia

firmy Philips. Ma też solidną obudowę ze stali

szlachetnej, która zapewnia większą pewność i

trwałość.*

Ostrza ze stali szlachetnej

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

gwarantują długotrwałą ostrość.

24 blokowane ustawienia długości

Obróć kółko ustawień, aby wybrać i

zablokować jedno z 23 ustawień długości —

od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi

ustawieniami wynosi dokładnie 1 mm. Można

również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy

na długość 0,5 mm.

Wydajna praca przy zasilaniu sieciowym

Przewód zasilający zapewnia stałą moc.

Łatwe czyszczenie

Wystarczy kliknąć, aby otworzyć zdejmowaną

głowicę i szybko uwolnić, a następnie

wyczyścić ostrza.

5-letnia gwarancja ogólnoświatowa

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej

cechują się trwałą konstrukcją. Są objęte

ogólnoświatową gwarancją i mają uniwersalny

zakres napięć. Wystarczy zarejestrować

maszynkę do strzyżenia na stronie

www.philips.com/5years, aby oprócz

standardowej 2-letniej gwarancji firmy Philips

otrzymać dodatkowe 3 lata gwarancji, co daje

w sumie 5-letnią gwarancję ogólnoświatową.

Nie wymaga smarowania

Brak konieczności smarowania — łatwa

konserwacja i oszczędność czasu.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 41 mm

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Liczba ustawień długości: 24

Zakres ustawień długości: Od 0,5 do 23 mm

Precyzja (wielkość odstępów): Co 1 mm

Zasilanie

Działanie: Tylko zasilanie sieciowe

Łatwa obsługa

Czyszczenie: Ostrza z możliwością mycia w

wodzie

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Serwis

2 lata gwarancji: Tak, Plus 3 lata po

zarejestrowaniu produktu
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