
 

Aparat tuns lavabil

Hairclipper series
5000

 
Tehnologie Trim-n-Flow PRO

28 setări de lungime (0,5 - 28
mm)

Utiliz. fără fir 90 min/încărc. 1 h

100% lavabil

 

HC5630/15

Tuns rapid şi uniform
Părul tăiat e îndepărtat pentru tuns de 2 ori mai rapid*

Obţine un tuns uniform cu tehnologiile DualCut şi Trim-n-Flow Pro. Noul design al

pieptenelui previne încurcarea firelor de orice lungime în pieptene pentru a-ţi

desăvârşi stilul dintr-o mişcare.

Performanţă

Părul tăiat e îndepărtat pentru tuns de 2 ori mai rapid*

Precizie maximă cu lame duble

Obţine un tuns perfect, dar protector

Un plus de putere oricând ai nevoie

Uşor de utilizat

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Mâner ergonomic pentru confort şi control

Până la 90 de minute utilizare fără fir

Curăţare fără dificultăţi

Pieptene cu ataşare printr-un clic pentru aspect nebărbierit

Depozitare uşoară şi organizată

Făcut să reziste

Lamele nu trebuie unse niciodată

Garanţie pentru protejarea achiziţiei



Aparat tuns lavabil HC5630/15

Repere

Tehnologie Trim-n-Flow Pro

Designul inovator al pieptenelui permite

desprinderea părului tuns de pe lame în timpul

utilizării, prevenind chiar şi prinderea firelor

lungi în pieptene, astfel încât să poţi începe şi

finisa stilul fără întrerupere.

Tehnologie DualCut

Aparatul de tuns Philips 3000 dispune de

tehnologia DualCut avansată pentru precizie

maximă. Este dotat cu lame duble şi este

proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în

prima zi.

28 setări pentru lungime blocabile

Tunde-ţi părul exact la lungimea dorită cu 2

piepteni reglabili care taie între 3 mm şi 28

mm în trepte de 1 mm şi un pieptene pentru

aspect nebărbierit de 2 mm. În plus, poţi scoate

pieptenele pentru un tuns scurt la 0,5 mm.

Utilizare cu şi fără fir

Nu lăsa cablul aparatului de tuns fără fir să te

încurce – o încărcare de o oră asigură până la

90 de minute de tuns eficient. Sau ţine-l

conectat la priză pentru tuns neîntrerupt.

100 % lavabil**

Clăteşte aparatul de tuns sub jet de apă pentru

curăţare rapidă şi uşoară.

Mod Turbo

Aparatul de tuns perfect pentru părul mai gros.

Este suficient să apeşi butonul modului Turbo

pentru un plus de putere.

Prindere confortabilă

Aparatele de tuns Philips au un mâner texturat

conceput pentru manevrare uşoară, care oferă

control şi confort la tunderea părului.

Fără întreţinere

Putere de tăiere uşor de întreţinut – lamele

noastre nu necesită lubrifiere.

Garanţie internaţională 2 ani

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

construite să dureze. Acestea vin cu o garanţie

de 2 ani, nu necesită lubrifiere şi sunt

compatibile cu toate sursele de tensiune

internaţionale.

Pieptene pentru barbă suplimentar

Tunde-ţi barba sau retuşează-ţi rapid părul cu

pieptenele suplimentar pentru barbă de 2 mm.

Husă

Păstrează aparatul de tuns, pieptenii şi

accesoriile organizate în husa de depozitare

comodă.
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Specificaţii

Sistem de alimentare

Tip baterie: Li-ion

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat

Pieptene: 1 pieptene pentru barbă, 2 piepteni

de păr (lung şi scurt)

Depozitare: Husă moale

Sistem de tăiere

Lăţime element de tăiere: 41 mm

Numărul setărilor de lungime: 28

Precizie (dimensiunea paşilor): La 1 mm

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Gama setărilor de lungime: Între 0,5 şi 28 mm

Uşor de utilizat

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Curăţare: 100 % lavabil**

Funcţionare: Utilizare cu fir şi fără fir

Service

Garanţie internaţională 2 ani

 

* Faţă de predecesorul său Philips

* *Curăţă numai cu apă
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