
 

Миеща се машинка за

подстригване

Hairclipper series 5000

  Технология Trim-n-Flow PRO

28 регулируеми дължини (0,5 – 28

мм)

75 мин употреба без кабел/8 ч

зареждане

100% миеща се

 

HC5610/15

Бързо, равномерно подстригване
Отрязаната коса пада за 2x по-бързо* подстригване

Получете равномерно подстригване благодарение на технологиите DualCut и Trim-n-Flow

Pro. Новият дизайн на гребена предотвратява засядането на косми от всякаква дължина в

гребена, което ви позволява да завършите стила си с едно движение.

Представяне

Отрязаната коса пада за 2x по-бързо* подстригване

Максимална прецизност с двойни ножчета

Насладете се на прецизно, но безопасно бръснене

Лесна употреба

Напасва се спрямо различните настройки за дължина

До 75 минути работа без кабел

Ергономичен дизайн за повече комфорт и контрол

Почистване без грижи

Гребен за набола брада с щракване

Създаден за дълъг живот

Ножчетата никога не се нуждаят от смазване

Гаранция за защита на покупката
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Акценти

Технология Trim-n-Flow Pro

Иновативният дизайн на гребена позволява на

отрязаните косми да падат от остриетата по време

на работа, предотвратявайки дори заплитане на дълги

косми в гребена, за да можете да започнете и

завършите стила си без прекъсване.

Технология DualCut

Philips Hairclipper 3000 разполага с усъвършенствана

технология DualCut за максимална прецизност.

Предлага се с двойни ножчета и е проектирана да

остане толкова остра, колкото от ден 1.

28 заключващи се настройки за дължина

Подстрижете се до точната дължина, която искате, с

2 регулируеми гребена, които подстригват между 3

мм и 28 мм с разлика от 1 мм, гребен за набола брада

от 2 мм или може да свалите гребена за плътно

подстригване до 0,5 мм.

Използване с кабел и без кабел

Мощната батерия на машинката за подстригване

осигурява до 75 минути мощност без кабел след 8

часа зареждане. Това ви предоставя максимална

мощност и свобода.

100% миеща се**

Просто изплакнете машинката за подстригване под

чешмата за бързо и лесно почистване.

Ножчета от неръждаема стомана

Самонаточващите се стоманени ножчета са

проектирани да бъдат невероятно дълготрайни.

Дори след 5 години те бръснат със същата

прецизност и точност като от ден 1.

Удобна дръжка

Машинките за подстригване на Philips имат

текстурирана дръжка, предназначена за лесно

боравене, така че можете да подстригвате косата си

с нужните контрол и комфорт.

Без необходимост от поддръжка

Мощност на подстригване, която е лесна за

поддръжка – нашите ножчета никога не се нуждаят

от наточване.

2 години международна гаранция

Всички наши продукти за подстригване са създадени

да бъдат дълготрайни. Те се предлагат с 2 години

гаранция, не се нуждаят от никакво смазване и са

съвместими с всяко напрежение по целия свят.
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Спецификации

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване

Гребен: 1 гребен за брада, 2 гребена за коса (дълъг и

къс)

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 41 мм

Множество настройки на дължината: 28

Прецизност (стъпка): По 1 мм

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Различни настройки за дължина: От 0,5 до 28 мм

Лесна употреба

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване

Почистване: 100% миеща се**

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Сервиз

2 години международна гаранция

Захранване

Тип батерия: никел-металхидридна

* В сравнение с предшественика си от Philips

* * Почиствайте само с вода
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