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HC5450/16

STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne

rýchlejšie strihanie*
s technológiou DualCut na rýchlejšie, ostrejšie strihanie

STRIHAČ VLASOV série 5000 má odolnú konštrukciu a je stvorený pre výkon.

Inovatívne strihacie jednotky, čepele z odolného titánu a nastaviteľný hrebeň na

vlasy sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli pri každom použití ostrihať rýchlo a

presne.

Výkon

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Samoostriace titánové čepele pre mimoriadnu odolnosť

Tlačidlo Turbo výkonu na zvýšenie rýchlosti strihania

Presné nastavenie dĺžky

24 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

Jednoduché používanie

Po 1 hodine nabíjania ho môžete používať 90 minút bez pripojenia do siete

Čepele s rýchlym uvoľnením na jednoduché čistenie

Odolná konštrukcia

2-ročná záruka + 3-ročná záruka navyše, ak produkt zaregistrujete online

Čepele netreba nikdy mazať



Strihač vlasov HC5450/16

Hlavné prvky

Technológia DualCut

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s

pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe

spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a

dizajn so zníženým trením. Inovatívny

zastrihávací prvok je navrhnutý tak, aby vždy

dokonale ostrihal vlasy dvakrát rýchlejšie než

bežné strihače Philips a masívny ochranný kryt

z nehrdzavejúcej ocele dodáva pocit vysokej

životnosti.*

Titánové čepele

Kvalitnejšie titánové čepele tvrdšie ako oceľ

pre dokonalú životnosť. Samoostriace čepele

navyše zaručujú dlhotrvajúci výkon a presné

strihanie pri každom použití.

24 uzamykacích nastavení dĺžky

Otočením kolieska nastavte a uzamknite

požadované nastavenie dĺžky, s 23

nastaveniami dĺžky od 1 do 23 mm s

presnosťou na 1 mm. Prípadne ho môžete

použiť bez nástavca a dosiahnuť tak dĺžku

0,5 mm.

Sieťové a výkonné bezšnúrové napájanie

Použite zastrihávač s pripojením do siete alebo

s napájaním na batériu a získajte maximálny

výkon a slobodu. Po 1 hodine nabíjania ho

môžete používať 90 minút bez pripojenia do

siete.

Turbo výkon

Tlačidlo Turbo výkonu zvyšuje rýchlosť

strihania pre dokonalé ostrihanie, dokonca aj

pri najhustejších vlasoch.

Jednoduché čistenie

Na ľahké vybratie a umytie čepelí jednoducho

cvaknutím otvorte odnímateľnú hlavu.

5-ročná celosvetová záruka

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Poskytujeme na ne celosvetovú záruku a

navyše vyhovujú všetkým svetovým

štandardom vstupného napätia. Zaregistrujte

svoj zastrihávač na www.philips.com/5years, a

okrem štandardnej 2-ročnej záruky Philips

získate dodatočné 3 roky záruky, takže celkovo

môžete využiť až 5 rokov záruky.

Bez potreby oleja

Bez potreby oleja pre jednoduchú údržbu a

úsporu vášho času.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Strihacia jednotka: Titánové čepele

Počet nastavení dĺžky: 24

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 23 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Po 1 mm

Napájací systém

Prevádzka: S káblom a bez kábla

Čas nabíjania: 1 hodina(y)

Prevádzkový čas: 90 minút

Typ batérie: Ni-MH

Jednoduché používanie

Čistenie: Umývateľné čepele

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Servis

2-ročná celosvetová záruka: Áno, Po

zaregistrovaní ďalšie 3 roky

 

* V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips
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