
 

Машинка за

подстригване

Hairclipper series 9000

  Титанови ножчета

400 настройки за дължина

120 мин безжична работа/1 ч

зареждане

 

HC9450/15 Цифрово управление с допир
с електрозадвижващи се гребени

HAIRCLIPPER Series 9000 ви дава пълна прецизност и контрол при подстригване. С Digital

Swipe, моторизирани гребени, функция за запаметяване и високо ефективен подстригващ

блок това е единствената машинка за подстригване, която винаги дава очакваните

резултати.

Съвършена прецизност и управление

Digital Swipe интерфейс

Напасва се спрямо различните настройки за дължина

Подстрижете се до желаната дължина

Представяне

Изключително остри ножчета за безупречни резултати

Електрически машинки за подстригване, които винаги предлагат постоянни резултати

Безпроблемно адаптиране към гъсти косъмчета

Двойно заточеният режещ елемент подстригва два пъти по-бързо*

Гаранция за защита на покупката

Лесна употреба

Запомня предпочитаните от вас настройки

До 120 минути безкабелна употреба



Машинка за подстригване HC9450/15

Акценти

Digital Swipe интерфейс

Интерфейсът Digital Swipe ви дава прецизна обратна

връзка за избраната дължина. Използвайте сензорния

екран за лесно плъзгане между над 400 настройки за

дължина. Бързо прегледайте дължините или бавно

преминете всяка малка стъпка от 0,1 мм.

400 заключващи се настройки за дължина

Използвайте интерфейса Digital Swipe, за да

заключите точната дължина, която искате. Има

повече от 400, от които да избирате – с разлика от

0,1 мм, а можете и да махнете гребена за плътно

подстригване от 0,5 мм.

3 регулируеми гребена за коса

Насладете се на прецизно подстригване с 3

регулируеми гребена за коса. Настройте повече от

400 дължини на косата между 1 мм и 42 мм или

използвайте машинката без гребен за подстригване с

близо 0,5 мм.

Титанови ножчета

Получете перфектно, но и безопасно бръснене със

самонаточващи се стоманени ножчета с титаново

покритие, създадени за дълготрайни резултати.

Електрозадвижващи се гребени

Заключете предпочитаната от вас настройка за

дължина до 0,1 мм с точност и я поддържайте

благодарение на моторизирана система за настройка

на дължината, предназначена за прецизност.

Auto Turbo

Функцията Auto Turbo автоматично се адаптира към

по-гъсти косъмчета, като дава малко допълнителна

мощност за подстригване без усилие.

Технология DualCut

Справяте се с всеки тип коса с усъвършенстваната ни

технология DualCut, комбинираща двойно заточен

режещ елемент с намалено триене. Иновативният

режещ елемент е проектиран да подстригва косата

двойно по-бързо от обикновените машинки за

подстригване Philips с допълнителната увереност на

надеждния стоманен щит за съвършена

издръжливост.

iF НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН 2015

Машинка за подстригване серия 9000iF НАГРАДА

ЗА ДИЗАЙН 2015

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

Носител на награда Red Dot за 2015 г.

Машинка за подстригване серия 9000Носител на

награда Red Dot за 2015 г.
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Спецификации

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 41 мм

Подстригващ елемент: Титанови ножчета

Множество настройки на дължината: 400

Прецизност (стъпка): От 0,1 мм

Различни настройки за дължина: От 0,5 до 42 мм

Избор на дължина: Digital Swipe, Електрозадвижващи

се гребени

Аксесоари

Приставки: 3 гребена за косми

Лесна употреба

Почистване: Подвижен режещ елемент

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване

Функция за запаметяване

Система за захранване

Мотор: Auto Turbo

Тип батерия: литиево-йонна

Работен режим: С и без кабел

Време за работа: 120 минути

Време за зареждане: 1 час

Сервиз

2 години международна гаранция

* В сравнение с предшественика си от Philips

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.
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