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HC5450/15

5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ –

kerpa dvigubai greičiau*
su „DualCut“ technologija – greitesnis ir tikslesnis kirpimas

5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ yra ilgaamžė ir nepriekaištingai

veikianti. Naujoviškas kirpimo elementas, patvarūs titano peiliukai ir reguliuojamos

plaukų šukos užtikrina greitesnį ir tikslesnį kirpimą.

„Performance“

Dvipusis kirpimo elementas – mažesnė trintis

Ypač patvarūs savaime pasigalandantys titano peiliukai

Turbomygtukas padidina kirpimo greitį

Tikslus plaukų ilgio nustatymas

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 24 ilgio nustatymai: 0,5–23 mm

Paprasta naudoti

Įkrovus per 1 valandą, galima naudoti 90 minutes be laido

Greitai nuimami peiliukai, kad būtų patogu valyti

Sukurta amžiams

2 metų garantija ir papildoma 3 metų garantija užregistravus gaminį internetu

Peiliukų nereikia tepti
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Ypatybės

„DualCut“ technologija

Kirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami

plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia

„DualCut“ technologija – tai dvigubo

galandimo elementas ir mažą trintį

užtikrinančių guoliukų sistema. Naujoviškas

kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir

plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos

„Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės su itin

patvariomis nerūdijančiojo plieno galvutėmis.*

Titano peiliukai

Patobulinti titano peiliukai yra patvaresni nei

nerūdijančiojo plieno peiliukai, jie ilgai išlieka

patvarūs. Be to, šie peiliukai yra savaime

pasigalandantys, todėl naudojami ilgai ir

pjauna tiksliai.

24 fiksuojamo ilgio nustatymai

Sukite ilgio nustatymo ratuką, kad

pasirinktumėte ir užfiksuotumėte norimą ilgį

(galima pasirinkti iš 23 ilgio nustatymų, nuo 1

iki 23 mm, 1 mm tikslumu tarp kiekvienos

padalos). Prietaisą galite naudoti ir be šukų –

tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio

plaukus.

Efektyvus veikimas su ar be laido

Norėdami naudoti plaukų kirpimo mašinėlę

visu pajėgumu arba kirpti plaukus nevaržomi,

galite ją įjungti arba atjungti nuo elektros lizdo.

Krovę 1 valandą, galite naudoti be laido 90

minučių.

Turbogalios padidinimas

Turbomygtukas padidina kirpimo greitį, kad

galėtumėte nepriekaištingai kirpti net

storiausius plaukus.

Lengva valyti

Paspauskite ir atidarykite nuimamą galvutę,

kad greitai išimtumėte ir išplautumėte

peiliukus.

5 metų tarptautinė garantija

Visi kūno priežiūros gaminiai sukurti naudoti

ilgai. Universalios įtampos gaminiai

parduodami su pasauline garantija.

Užregistruokite plaukų kirpimo mašinėlę

www.philips.com/5years tinklalapyje ir gaukite

papildomą 3 metų garantiją prie standartinės 2

metų „Philips“ garantijos. Jūsų gaminiui bus

suteikta 5 metų pasaulinė garantija.

Nereikia tepti alyva

Nereikia tepti, lengvai prižiūrimi ir taupo jūsų

laiką.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 41 mm

Kirpimo elementas: Titano peiliukai

Ilgio nustatymų skaičius: 24

Ilgio nustatymų diapazonas: Nuo 0,5 iki

23 mm

Tikslumas (intervalų dydis): Kas 1 mm

Maitinimo sistema

Naudojimas: Su laidu ir be laido

Įkrovimo laikas: 1 val.

Veikimo laikas: 90 minučių

Baterijos tipas: Ni-MH

Lengva naudoti

Valymas: Plaunami peiliukai

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje:

Taip, Dar 3 metai užregistravus gaminį

* Palyginti su „Philips“ pirmtakais

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.
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