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7000

 
Titaaniterät

24 pituusasetusta

1 h latauksella 120 min
käyttöaikaa

Säädettävä ohjauskampa ja
kotelo

 

HC7450/80

HAIRCLIPPER Series 7000 – leikkaa kaksi kertaa

nopeammin*
leikkaa DualCut-tekniikan ansiosta nopeammin ja terävämmin

HAIRCLIPPER 7000 on tehty kestämään ja suunniteltu toimimaan tehokkaasti.

Innovatiivinen teräyksikkö, kestävät titaaniterät sekä hiusten ja parran säädettävä

ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerta toisensa jälkeen.

Suorituskyky

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Terävillä terillä tarkka tulos

Turbotehopainike lisää leikkausnopeutta

Tarkka pituussäätö

24 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

Sisältää ohjauskamman, jossa on 23 pituusasetusta, 1–23 mm

Mukana sakset ja muotoilukampa

Helppokäyttöinen

120 minuuttia johdotonta käyttöä 1 tunnin latauksella

Helposti irrotettavat terät helpottavat puhdistusta

Kestävä

2 vuoden takuu ja 3 vuoden lisätakuu rekisteröitäessä tuote verkossa

Kova säilytyskotelo

Terät eivät tarvitse voitelua



Kotiparturi HC7450/80

Kohokohdat

DualCut-tekniikka

Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu

kaikenlaisten hiusten ja partojen

leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja

aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat

jatkuvasti kaksi kertaa nopeamman

leikkauksen kuin tavalliset Philips-kotiparturit.

Teräsäleikkö on valmistettu kestävästä

ruostumattomasta teräksestä.

Titaaniterät

Kestävät titaanipinnoitetut terästerät ovat

itseteroittuvia ja leikkaavat aina täydellisesti

mutta turvallisesti.

24 lukittavaa pituusasetusta

Valitse ja lukitse haluttu pituus

zoomausrengasta kääntämällä. Kammassa on

23 pituusasetusta, 1–23 mm. Pituuksien väli on

tarkalleen 1 mm. Voit käyttää tuotetta myös

ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Kotiparturia voi käyttää tehokkaasti ja kätevästi

johdottomana tai verkkovirtaan kytkettynä.

Tehokkaan litiumioniakun virta riittää yhden

tunnin latauksen jälkeen 120 minuutin

käyttöön.

Turbopuhallus

Turbotehopainike lisää leikkausnopeutta

paksuimpienkin hiusten leikkaamiseen.

Helppo puhdistaa

Napsauta vain irrotettava ajopää irti laitteesta

pesua varten.

5 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kaikki trimmaustuotteemme on suunniteltu

kestämään. Niillä on maailmanlaajuinen

takuu, ja ne toimivat eri jännitteillä

maailmanlaajuisesti. Rekisteröimällä

kotiparturin osoitteessa

www.philips.com/5years saat Philipsin yleisen

2 vuoden takuun lisäksi 3 vuoden lisätakuun.

Tällöin tuotteesi maailmanlaajuinen takuu on

voimassa yhteensä 5 vuotta.

Bonuksena säädettävä ohjauskampa

Valitse ja lukitse haluttu parran tai sängen

pituus rengasta kääntämällä. Säädettävässä

kammassa on 23 pituusasetusta 1–23 mm

tarkalleen 1 mm:n välein. Voit käyttää tuotetta

myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

Kova säilytyskotelo

Kotiparturin mukana toimitetaan kova ja

kestävä kotelo, jossa tuotetta on helppo

säilyttää ja jossa se pysyy hyvässä kunnossa

pitkään.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikkö: Titaaniterät

Teräyksikön leveys: 41 mm

Pituusasetusten määrä: 24

Pituusasetusalue: 0,5–23 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 1 mm

Tarkka ohjauskampa: 1-23 mm:n säädettävä

ohjauskampa

Virransyöttö

Toimi: Johdollinen ja johdoton

Käyttöaika: Jopa 120 minuuttia

Latausaika: 1 tuntia

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Lisätarvikkeet

Parturintarvikkeet: Muotoilukampa ja sakset

Helppokäyttöinen

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Puhdistaminen: Pestävät terät

Huolto

2 vuoden takuu: Kyllä, 3 lisävuotta

rekisteröinnin jälkeen

Tallennustila

Säilytyslaukku: Kova kotelo

* Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen
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