
 

Omyvatelný
zastřihovač na vlasy

Hairclipper series
5000

 
Technologie Trim-n-Flow PRO

28 nastavení délky (0,5 mm –
 28 mm)

90 min bezdrát. použití / 1 h
nabíjení

100% omyvatelný

 

HC5630/15

Rychlý a rovnoměrný střih
Ostříhané vlasy odlétávají pro 2× rychlejší* stříhání

Získejte rovnoměrné ostříhání díky technologii DualCut a Trim-n-Flow Pro. Nový

design hřebene brání zachytávání vlasů jakékoli délky do hřebenu, takže svůj účes

můžete dokončit najednou.

Výkon

Ostříhané vlasy odlétávají pro 2× rychlejší* stříhání

Maximální přesnost díky dvojitým břitům

Dokonalé a zároveň šetrné zastřižení

Vyšší výkon vždy, když jej potřebujete

Snadné použití

Přizpůsobení různým nastavením délky

Ergonomická konstrukce pro větší pohodlí a kontrolu

Až 90 minut bezšňůrového používání

Jednoduchý úklid

Nasazovací hřeben pro strniště

Snadné a uspořádané skladování

Neuvěřitelně odolný

Břity nepotřebují mazání

Nákup krytý zárukou



Omyvatelný zastřihovač na vlasy HC5630/15

Přednosti

Technologie Trim-n-Flow Pro

Inovativní design hřebene umožňuje

odlétávání vlasů z ostří během použití, čímž

zabraňuje, aby se v hřebenu zachytily dlouhé

vlasy, takže můžete začít s úpravou účesu

a dokončit ji bez přerušení.

Technologie DualCut

Zastřihovač vlasů Philips 3000 používá

pokročilou technologii DualCut pro maximální

přesnost. Je vybaven dvojitými břity a je

navržen tak, aby zůstal stejně ostrý jako první

den.

28 uzamykatelných nastavení délky

Zastřihujte vlasy přesně na požadovanou délku

pomocí 2 nastavitelných hřebenů s rozsahem

3 mm až 28 mm v krocích po 1 mm, či 2mm

hřebenu na strniště, nebo hřeben sejměte pro

krátký sestřih o délce 0,5 mm.

Použití s kabelem i bez kabelu

Přestaňte se zamotávat do kabelu zastřihovače

vlasů – jedna hodina nabití zajistí až 90 minut

výkonného zastřihování. Kabel můžete také

nechat připojený a zastřihovat nepřetržitě.

100% omyvatelný**

Zastřihovač lze rychle a snadno čistit

jednoduchým opláchnutím pod tekoucí vodou.

Režim Turbo

Zastřihovač na hustší vlasy. Pro vyšší výkon

stačí stisknout tlačítko režimu Turbo.

Pohodlná rukojeť

Zastřihovače Philips mají strukturovanou

rukojeť navrženou pro snadné používání,

přesné ovládání a pohodlné stříhání vlasů.

Nulová údržba

Výkonné zastřihování a snadná údržba – naše

břity není třeba nikdy promazávat.

2letá celosvětová záruka

Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou

velmi odolné. Mají 2letou záruku, nikdy je

nemusíte promazávat a jsou kompatibilní se

všemi běžně používanými napětími.

Hřeben na vousy navíc

Zastřihněte si strniště nebo si rychle upravte

vousy pomocí přídavného hřebenu na vousy

o délce 2 mm.

 



Omyvatelný zastřihovač na vlasy HC5630/15

Specifikace

Napájení

Typ baterie: Li-Ion

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček

Hřeben: 1 hřeben na vousy, 2 hřebeny na vlasy

(dlouhý a krátký)

Úložiště: Měkké pouzdro

Střihací systém

Šířka stříhání: 41 mm

Počet nastavení délky: 28

Přesnost (velikost kroků): Po 1 mm

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 28 mm

Snadné použití

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Čištění: 100% omyvatelný**

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Servis

2letá celosvětová záruka

 

* Proti předchozímu modelu Philips

* *Čistěte pouze vodou
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