
 

Zastřihovač vlasů

Hairclipper series
9000

 
Titanové břity

400 nastavení délky

120 min bezdrát.
použití / 1h nabíjení

 

HC9450/15

Digitální ovládání
s elektronickými hřebeny

ZASTŘIHOVAČ VLASŮ řady 9000 vkládá do vašich rukou dokonalou přesnost

a kontrolu nad výsledným sestřihem. Výbava, do které patří dotykové ovládání

délky, elektronické hřebeny, funkce paměti a vysoce výkonná střihací jednotka,

z něj činí jediný zastřihovač s jistými a zaručenými výsledky.

Dokonalá přesnost a ovládání

Dotykové ovládání délky

Přizpůsobení různým nastavením délky

Zastřihuje vlasy na požadovanou délku

Výkon

Mimořádně ostré břity pro mimořádně přesný výsledek

Elektrický zastřihovač vlasů s konzistentním výkonem

Snadné přizpůsobení hustým vlasům

Dvojitě ostřená střihací jednotka stříhá dvakrát rychleji*

3letá záruka

Snadné použití

Oblíbená nastavení vždy v paměti

Až 120 minut bezšňůrového používání



Zastřihovač vlasů HC9450/15

Přednosti

Dotykové ovládání délky

Díky dotykovému ovládání délky získáte

přesnou zpětnou vazbu o zvolené délce. Na

dotykové obrazovce můžete potažením

jednoduše vybírat z více než 400 nastavení

délky. Rychle procházejte délky nebo

postupujte pomalu po 0,1mm krocích.

400 uzamykatelných nastavení délky

Pomocí dotykového ovládání lze uzamknout

nastavení přesně na požadovanou délku. Lze

vybírat z více než 400 nastavení v krocích po

0,1 mm nebo hřeben sejmout pro krátké

zastřižení na 0,5 mm.

3 nastavitelné hřebeny

Přesné zastřižení díky 3 nastavitelným

hřebenům na vlasy. Nastavení délky lze zajistit

ve více než 400 polohách v rozsahu 1 mm až

42 mm nebo zastřihovač použít bez hřebenu

a vytvořit velmi krátký sestřih o délce 0,5 mm.

Titanové břity

Dosáhněte pokaždé dokonalého a zároveň

šetrného zastřižení díky samoostřicím

ocelovým břitům potaženým titanem s dlouhou

životností.

Elektronické hřebeny

Vyberte požadované nastavení délky

s přesností 0,1 mm a zajistěte ho pomocí

motorizovaného systému nastavení délky

s vysokou přesností.

Auto Turbo

Funkce Auto Turbo se automaticky přizpůsobí

hustším vlasům a zajistí vyšší výkon pro

snadné zastřihování.

Ocenění iF Design Award 2015

Zastřihovač vlasů řady 9000Ocenění iF

Design Award 2015

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

Ocenění Red Dot Award 2015: vítěz

Zastřihovač vlasů řady 9000Ocenění Red Dot

Award 2015: vítěz



Zastřihovač vlasů HC9450/15

Specifikace

Střihací systém

Šířka stříhání: 41 mm

Střihací jednotka: Titanové břity

Počet nastavení délky: 400

Přesnost (velikost kroků): Po 0,1 mm

Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 42 mm

Volba délky: Dotykové ovládání, Elektronické

hřebeny

Příslušenství

Nástavce: 3 hřebeny na vlasy

Snadné použití

Čištění: Odnímatelné ostří

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Funkce paměti

Napájení

Motor: Auto Turbo

Typ baterie: Li-Ion

Provoz: S kabelem i bez něj

Provozní doba: 120 minut

Doba nabíjení: 1 hodina

Servis

3letá celosvětová záruka

* Proti předchozímu modelu Philips
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