
 

Κουρευτική μηχανή

Hairclipper series 9000

  Λεπίδες από τιτάνιο

400 ρυθμίσεις μήκους

120 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1

ώρας

 

HC9450/15 Ψηφιακός έλεγχος
με μηχανοκίνητες χτένες

Η ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ της σειράς 9000 προσφέρει απόλυτη ακρίβεια και έλεγχο στο

κούρεμά σας. Με επιφάνεια Digital Swipe, μηχανοκίνητες χτένες, λειτουργία Μνήμης και

στοιχείο κοπής υψηλής απόδοσης, είναι η μόνη κουρευτική μηχανή που σας προσφέρει

σταθερά τα αποτελέσματα που αναμένετε.

Απόλυτη ακρίβεια και έλεγχος

Περιβάλλον χρήσης Digital Swipe

Προσαρμόζεται σε διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους

Κόψτε τις τρίχες στο μήκος που θέλετε

Απόδοση

Εξαιρετικά κοφτερές λεπίδες για αποτελέσματα εξαιρετικής ακρίβειας

Ηλεκτρική κουρευτική μηχανή για σταθερά αποτελέσματα κάθε φορά

Προσαρμόζεται εύκολα σε χοντρές τρίχες

Διπλά ακονισμένο κοπτικό στοιχείο για δύο φορές πιο γρήγορη κοπή*

Εγγύηση για προστασία αγοράς

Εύκολη χρήση

Θυμάται τις ρυθμίσεις που προτιμάτε

Έως και 120 λεπτά αυτονομία
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Χαρακτηριστικά

Περιβάλλον χρήσης Digital Swipe

Το περιβάλλον χρήσης Digital Swipe προσφέρει

ακριβείς πληροφορίες για το επιλεγμένο μήκος.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να

μετακινηθείτε εύκολα ανάμεσα σε περισσότερες από

400 ρυθμίσεις μήκους. Εξετάστε γρήγορα τα διάφορα

μήκη ή μεταβείτε αργά σε κάθε μικρό βήμα με

ακρίβεια 0,1 χιλ.

400 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα

Χρησιμοποιήστε το Digital Swipe για να κλειδώσετε

το ακριβές μήκος που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε

ανάμεσα σε περισσότερα από 400 μήκη σε

διαβαθμίσεις του 0,1 χιλ. ή να αφαιρέσετε τη χτένα

για τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.

3 ρυθμιζόμενες χτένες για μαλλιά

Απολαύστε κούρεμα ακριβείας με 3 ρυθμιζόμενες

χτένες για μαλλιά. Κλειδώστε σε περισσότερα από

400 μήκη μαλλιών μεταξύ 1 χιλ. και 42 χιλ. ή

χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή χωρίς

χτένα για τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.

Λεπίδες από τιτάνιο

Απολαύστε τέλειο αλλά προστατευτικό για το δέρμα

τριμάρισμα με τις αυτοακονιζόμενες ατσάλινες

λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου, για απόδοση μεγάλης

διάρκειας, κάθε φορά.

Μηχανοκίνητες χτένες

Κλειδώστε τη ρύθμιση μήκους που προτιμάτε με

ακρίβεια 0,1 χιλ. και διατηρήστε την εκεί χάρη στο

μηχανοκίνητο σύστημα ρύθμισης μήκους που

σχεδιάστηκε για απόλυτη ακρίβεια.

Auto Turbo

Η λειτουργία Auto Turbo προσαρμόζεται αυτόματα σε

πιο χοντρές τρίχες, εξασφαλίζοντας μια μικρή

επιπλέον ισχύ για ξεκούραστο κούρεμα.

Τεχνολογία DualCut

Προσφέροντας ιδανικά αποτελέσματα για κάθε τύπο

μαλλιών, η προηγμένη τεχνολογία DualCut συνδυάζει

ένα διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής με σχεδιασμό

χαμηλής τριβής. Το πρωτοποριακό στοιχείο κοπής

έχει σχεδιαστεί για να κόβει τις τρίχες δύο φορές

πιο γρήγορα από τις τυπικές κουρευτικές μηχανές

Philips. Επίσης, διαθέτει επιπλέον ανθεκτικό

περίβλημα προστασίας από ατσάλι για εξαιρετική

αντοχή.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2015

Κουρευτική μηχανή σειράς 9000ΒΡΑΒΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2015

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.

Νικητής βραβείου σχεδίασης Red Dot 2015

Κουρευτική μηχανή σειράς 9000Νικητής βραβείου

σχεδίασης Red Dot 2015
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Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 41 χιλ.

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από τιτάνιο

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 400

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): 0,1 χιλ.

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: Από 0,5 έως 42 χιλ.

Επιλογή μήκους: Digital Swipe, Μηχανοκίνητες

χτένες

Αξεσουάρ

Εξαρτήματα: 3 χτένες για μαλλιά

Ευκολία στη χρήση

Καθάρισμα: Αφαιρούμενος κόφτης

Δεν χρειάζεται συντήρηση: Δεν απαιτείται λίπανση

Λειτουργία μνήμης

Ισχυρό σύστημα

Μοτέρ: Auto Turbo

Τύπος μπαταριών: Λιθίου

Λειτουργία: Με ή χωρίς καλώδιο

Χρόνος λειτουργίας: 120 λεπτά

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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