
 

Aparat de tuns

Hairclipper series
5000

 
Lame din titan

24 setări de lungime

Utilizare 90 min/încărcare 1 oră

Pieptene reglabil pentru barbă
şi husă

 

HC5450/80

Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori

mai rapid*
cu tehnologie DualCut pentru un tuns mai rapid şi mai precis

Aparatul de tuns HAIRCLIPPER Series 5000 este creat să dureze şi conceput

pentru performanţă. Capul inovator de radere, lamele durabile din titan şi

pieptenele reglabil pentru barbă şi păr sunt proiectate pentru a vă oferi un tuns

rapid, precis, de fiecare dată.

Performanţă

Cap de radere cu ascuţire dublă şi frecare redusă

Lame din titan cu ascuţire automată pentru durabilitate suplimentară

Butonul pentru putere turbo amplifică viteza de tăiere

Control precis al lungimii

24 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 23 mm

Include un pieptene pentru barbă cu 23 de lungimi reglabile: de la 1 la 23 mm

Uşor de utilizat

90 minute de utilizare fără fir după o încărcare de 1 ore

Lame cu eliberare rapidă pentru curăţare uşoară

Făcut să reziste

Garanţie 2 + 3 ani dacă îţi înregistrezi produsul în MyPhilips

Carcasă dură pentru depozitare fiabilă

Lamele nu trebuie unse niciodată
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Repere

Tehnologie DualCut

Potrivit oricărui tip de păr, graţie tehnologiei

avansate DualCut, care combină un cap de

radere cu ascuţire dublă şi nivel redus de

frecare. Capul de radere inovator este conceput

să funcţioneze neîntrerupt, tăind părul de două

ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite

de la Philips, cu o apărătoare solidă din oţel

inoxidabil pentru durabilitate desăvârşită.*

Lame din titan

Lamele moderne din titan sunt mai dure decât

oţelul, pentru a asigura o durată desăvârşită.

De asemenea, se ascut automat pentru a

asigura performanţă de lungă durată şi tăiere

de mare precizie, fără întrerupere.

24 setări pentru lungime blocabile

Roteşte butonul de zoom pentru a selecta şi

bloca uşor lungimea pe care o doreşti, cu 23

de setări de lungime, de la 1 mm la 23 mm şi

cu exact 1 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi

utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de

0,5 mm.

Utilizare cu fir şi fără fir puternică

Utilizaţi aparatul de tuns fără fir sau cu fir

pentru putere şi libertate maxime, cu 90 de

minute de utilizare fără fir după o oră de

încărcare.

Jet turbo

Butonul de putere turbo îmbunătăţeşte viteza

pentru o tăiere perfectă chiar şi pentru părul cu

fir gros.

Uşor de curăţat

Pur şi simplu demontează capul detaşabil

printr-un clic pentru eliberare rapidă şi

spălarea lamelor.

Garanţie internaţională de 5 ani*

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

construite să dureze. Acestea sunt livrate cu

garanţie internaţională şi compatibilitate cu

tensiunea universală. Nu trebuie decât să vă

înregistraţi aparatul de tuns pe

www.philips.com/5years pentru a primi 3 ani

suplimentari pe lângă garanţia standard de 2

ani, oferită de Philips, oferindu-vă în total o

garanţie universală de 5 ani.

Bonus - pieptene reglabil pentru barbă

Roteşte butonul pentru a selecta şi bloca uşor

lungimea dorită, indiferent dacă ai barbă sau îţ

doreşti un aspect nebărbierit perfect. Nu

trebuie decât să reglezi pieptenele ajustabil

pentru barbă pentru 23 de setări blocabile de

lungime de la 1 la 23 mm, cu exact 1 mm între

fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără

pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 41 mm

Element de tăiere: Lame din titan

Numărul setărilor de lungime: 24

Gama setărilor de lungime: Între 0,5 şi 23 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): La 1 mm

Pieptene pentru barbă de precizie: Pieptene

reglabil pentru barbă, 1-23 mm

Sistem de alimentare

Funcţionare: Cu sau fără fir

Durată de încărcare: 1 ore

Durată de funcţionare: 90 minute

Tip baterie: Ni-MH

Uşor de utilizat

Curăţare: Lame lavabile

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Service

Garanţie internaţională 2 ani: Da, 3 ani în

plus la înregistrare

Depozitare

Carcasă: Carcasă rigidă

* Faţă de predecesorul său Philips
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