
 

Juukselõikur

Hairclipper series
5000

 
Titaanist lõiketerad

24 pikkuseseadet

90 min juhtmeta kasut. / 1 h
laadimist

Reguleeritav habemekamm ja
vutlar

 

HC5450/80

5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda

kiiremini*
tänu DualCuti tehnoloogiale, mis tagab kiirema ja täpsema

lõikuse

5000-seeria JUUKSELÕIKUR on loodud kestma ja toimima. Uuenduslik

lõikeelement, vastupidavad titaanist lõiketerad ning reguleeritavad habeme- ja

juuksekammid on loodud tagama kiiret ja täpset lõikust ikka ja jälle.

Jõudlus

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Iseterituvad titaanist lõiketerad on eriti vastupidavad

Turbonupp kiirendab lõikamist

Täpne pikkuse reguleerimine

24 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

Sisaldab habemekammi, millel on 23 reguleeritavat astet vahemikus 1 kuni 23 mm.

Lihtne kasutada

90 minutit juhtmevaba kasutamist pärast ühetunnist laadimist

Kiirelt vabastatavad terad on lihtsasti puhastatavad

Valmistatud kestma

2-aastane garantii, millele lisandub 3 aastat, kui toote veebis registreerite.

Kõva karp turvaliseks hoiustamiseks

Terad ei vaja kunagi õlitamist
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Esiletõstetud tooted

DualCut-tehnoloogia

Meie täiustud DualCut-tehnoloogia

kombineerib endas kahepoolse teraga

lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega

tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata iga

tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement

võimaldab juukseid lõigata ikka ja jälle kaks

korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid

ja tugev terasest kaitse tagab ülima

vastupidavuse.*

Titaanist lõiketerad

Titaanist täiustatud terad on terasest

tugevamad ja tagavad ülima vastupidavuse.

Lisaks on terad iseterituvad, et tagada

vastupidavus ja täpsus pika aja vältel.

24 lukustatavat pikkuseseadet

Reguleerimisrattaga saate kergesti valida ja

lukustada sobiva pikkuse 23 valiku seast

vahemikus 1-23 mm, kus kõigi pikkuste vahe

on täpselt 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma

kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

Juhtmega ja võimas juhtmeta kasutus

Kasutage lõikurit juhtmega või ilma, et

saavutada maksimaalne jõudlus ja vabadus:

ühetunnine laadimine tagab 90 minutit

juhtmevaba kasutamist.

Turbovoog

Turbonupp kiirendab lõikamist ja tagab

ideaalse tulemuse ka väga tihedate juuste

korral.

Kerge puhastada

Lihtsalt vabastage eemaldatav pea kiire

klõpsuga ja peske terad puhtaks.

5-aastane ülemaailmne garantii

Kõik meie isikuhooldusvahendid on loodud

pikaajaliseks kasutamiseks. Toodetel on

ülemaailmne garantii ja pinge kasutamiseks

kõikjal maailmas. Lihtsalt registreerige oma

lõikur veebilehel www.philips.com/5years, et

saada lisaks Philipsi standardsele 2-aastasele

garantiile 3-aastane lisagarantii, mis teeb

kokku 5 aastat üleilmset garantiid.

Lisaks reguleeritav habemekamm

Lihtsalt pöörake ratas soovitud pikkusele ja

lukustage, olgu teil habe või soovite ideaalset

habemetüügast. Lihtsalt kinnitage reguleeritav

habemekamm, millel on 23 lukustatavat

seadistust vahemikus 1 kuni 23 mm, kus kõigi

pikkuste vahe on täpselt 1 mm. Võite seadet

kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5

mm kauguselt.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Lõikamissüsteem

Lõiketera laius: 41 mm

Lõikeelement: Titaanist lõiketerad

Pikkuseseadete arv: 24

Pikkuseseadete vahemik: 0,5–23 mm

Täpsus (vahede suurus): 1 mm

Täppis-habemekamm: 1-23 mm reguleeritav

habemekamm

Toitesüsteem

Kasutamine: Juhtmega ja juhtmeta

Laadimisaeg: 1 tund(i)

Tööaeg: 90 minutit

Aku tüüp: Ni-MH

Kergesti kasutatav

Puhastamine: Pestavad terad

Hooldusvaba: Õli pole vaja

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii: Jah, Lisaks 3

aastat registreerimise korral

Hoiustamine

Vutlar: Kõva karp

* Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga
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