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75 dakika kablosuz kullanım/8
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Ayarlanabilir sakal tarağı ve
çanta

 

HC5440/80

HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı

keser*
Daha hızlı ve keskin bir kesim için DualCut teknolojisi ile

HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir.

Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları

her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır.

Performans

Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

Hassas uzunluk kontrolü

Kolay seçilebilir kilitli 24 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

23 ayarlanabilir uzunluk seçeneği sunan sakal tarağı: 1 - 23 mm

Kullanım kolaylığı

8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım

Kolay temizlik için "hızlı çıkarılabilen" bıçaklar

Uzun ömürlü

Ürününüzü çevrimiçi kaydettirdiğinizde 2 yıl garantiye ek olarak 3 yıl garanti

Güvenilir saklama için sert çanta

Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez



Saç kesme makinesi HC5440/80

Özellikler

DualCut Teknolojisi

Çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli

tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut

Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde

kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips

saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek

şekilde tasarlanmıştır ve sağlam çelik

muhafazasıyla son derece dayanıklıdır.*

Paslanmaz çelik bıçaklar

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen

paslanmaz çelik bıçaklar.

24 kilitli uzunluk ayarı

Ayar tekerini çevirerek istediğiniz uzunluğu

seçin ve kilitleyin. Aralarında 1 mm fark

bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 uzunluk

ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı

kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da

kesebilirsiniz.

Kablolu ve güçlü kablosuz kullanım

8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım

sunan saç kesme makinesini maksimum güç

ve özgürlük için kablolu ya da kablosuz

kullanın.

Temizlemesi kolaydır

Sökülebilir başlığı açarak bıçakları hızla çıkarın

ve yıkayın.

Uluslararası 5 yıl garanti

Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre

kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Uluslararası

garantiye ve uluslararası gerilim

uyumluluğuna sahiptirler. Saç kesme

makinenizi www.philips.com/5years adresinde

kaydederek standart 2 yıl Philips garantisine

ek olarak 3 yıl garanti alın ve toplamda 5 yıl

uluslararası garantiye sahip olun.

Ekstra ayarlanabilir sakal tarağı

İster uzun sakal ister kirli sakalınız olsun, ayarı

çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve

kilitleyin. Ayarlanabilir sakal tarağını takarak

aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm

arasındaki 23 kilitli uzunluk ayarından

istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı

kullanmadan sakalınızı 0,5 mm uzunluğunda

da kesebilirsiniz.

Sert saklama çantası

Dayanıklılık için saç kesme makinenizle birlikte

verilen güvenilir sert çanta, her seferinde üstün

güç ve hassasiyet için makinenizin optimum

durumda kalmasını sağlar.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.



Saç kesme makinesi HC5440/80

Teknik Özellikler

Kesme sistemi

Kesici genişliği: 41 mm

Kesici ünite: Paslanmaz çelik bıçaklar

Uzunluk ayarı sayısı: 24

Uzunluk ayarı aralığı: 0,5'ten 23'e mm

Hassasiyet (adım aralığı): x 1 mm

Hassas sakal tarağı: 1-23 mm ayarlanabilir

sakal tarağı

Güç sistemi

Çalışma: Kablolu ve kablosuz

Şarj süresi: 8 saat

Çalışma süresi: 75 dakika

Pil tipi: Ni-MH

Kullanım kolaylığı

Temizleme: Yıkanabilir bıçaklar

Bakım gerektirmez: Yağlamak gerekmez

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti: Evet, Kayıt ile

ekstra 3 yıl

Saklama

Çanta: Sert çanta

* Önceki Philips modeline göre
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