
 

Pemangkas rambut
yang bisa dicuci

Hairclipper series
5000

 
Teknologi Trim n-Flow Pro

28 setelan panjang (0,5-28mm)

Pakai tanpa kabel 90 mnt/isi
daya 1jm

100% bisa dicuci

 

HC5630/15

Memotong cepat dan rapi
Memotong 2x lebih cepat*

Dapatkan hasil potong yang rapi berkat teknologi DualCut dan Trim-n-Flow Pro.

Desain sisir barunya mencegah rambut tersangkut di dalam sisir, sehingga Anda

bisa menata gaya lebih cepat.

Kinerja

Memotong 2x lebih cepat*

Presisi terbaik dengan pisau ganda

Dapatkan potongan rambut sempurna dengan aman

Tenaga ekstra saat diperlukan

Mudah digunakan

Menyesuaikan setelan sesuai panjang rambut yang berbeda

Desain ergonomis untuk kenyamanan dan kontrol yang baik

Penggunaan tanpa kabel hingga 90 menit

Pembersihan praktis

Sisir click-on untuk janggut pendek

Penyimpanan yang mudah dan tertata

Dibuat agar awet

Pisau yang tidak memerlukan pelumas

Garansi untuk proteksi pembelian
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Kelebihan Utama

Teknologi Trim-n-Flow Pro

Desain sisir yang inovatif memungkinkan

rambut yang sudah terpotong keluar dari pisau

selama penggunaan, rambut panjang

tersangkut di sisir, sehingga Anda bisa

memulai dan menyelesaikan penataan tanpa

terganggu.

Teknologi DualCut

Philips Hairclipper 3000 dilengkapi Advanced

DualCut Technology yang mampu

menghasilkan potongan rambut yang presisi.

Pisau gandanya dirancang agar tetap tajam

seperti saat pertama kali digunakan.

28 setelan panjang terkunci

Potong rambut Anda sesuai dengan panjang

yang diinginkan dengan 2 sisir yang dapat

disesuaikan yang memotong antara 3 mm dan

28 mm dengan penambahan 1 mm, 1 sisir

janggut stubble ukuran 2 mm, atau tanpa sisir

untuk pemangkasan pendek 0,5 mm.

Penggunaan nirkabel dan berkabel

Tinggalkan pencukur rambut berkabel yang

tidak praktis. Dengan pengisian daya selama

satu jam, Anda dapat mencukur rambut

selama 90 menit. Terus colokkan ke stopkontak

untuk pencukuran tanpa jeda.

100% bisa dicuci**

Cukup bilas pemangkas di bawah air mengalir

untuk pembersihan yang cepat dan mudah.

Mode turbo

Pencukur rambut yang cocok dengan rambut

tebal. Cukup tekan tombol mode Turbo untuk

menambah tenaga pada perangkat.

Pegangan yang nyaman

Pemangkas rambut Philips memiliki pegangan

bertekstur yang dirancang agar mudah

digenggam, sehingga Anda dapat memotong

rambut dengan kontrol yang baik dan nyaman.

Bebas perawatan

Alat pencukur yang mudah dirawat—pisau

kami tidak perlu pelumas.

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Semua produk perawatan kami dirancang

tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2

tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel

dengan semua voltase internasional.

Ekstra sisir janggut

Pangkas janggut atau rapikan rambut Anda

dengan sisir jenggot 2 mm tambahan.
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Spesifikasi

Sistem daya

Jenis baterai: Li-ion

Aksesori

Perawatan: Sikat pembersih

Sisir: 1 sisir janggut, 2 sisir rambut (panjang

dan pendek)

Penyimpanan: Kantung lembut

Sistem pemotongan

Lebar pemotong: 41 milimeter

Jumlah setelan panjang: 28

Presisi (ukuran setiap setelan): Per 1 milimeter

Unit pemotongan: Pisau baja

Rentang setelan panjang: Dari 0,5 sampai

28 milimeter

Mudah digunakan

Bebas perawatan: Tidak memerlukan pelumas

Membersihkan: 100% bisa dicuci**

Pengoperasian: Penggunaan dengan kabel &

nirkabel

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

* Versus pendahulunya dari Philips

* *Bersihkan hanya dengan air
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