Hajvágó
Hairclipper series
9000
Titánium pengék
400 hosszbeállítás
120 p vez. nélküli haszn./1 ó
töltés

HC9450/15

Digitális érintésvezérlés
a motorizált fésűkkel
A HAIRCLIPPER Series 9000 készülék tökéletes precizitást és irányíthatóságot
biztosít a hajvágás során. Az ujjmozdulat-funkcióval vezérelhető digitális felülettel,
motorizált fésűkkel, memória funkcióval és nagy teljesítményű vágóegységgel
ellátott készülék az egyetlen olyan hajvágó, amely mindig biztosítja a kívánt
eredményt.
Páratlan pontosság és szabályozhatóság
Ujjmozdulatokkal vezérelhető digitális felület
400 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-től 42 mm-ig
Állítható hajfésűk a legjobb vágási eredményért
Teljesítmény
Különös tartósságot biztosító, önélező, acél vágópengék
Motorizált fésűk az egyszerű hosszbeállításhoz
Automatikus turbó funkció a vágási sebesség növelésére
A kettős élű vágóegységgel kétszer gyorsabb a szőrzetvágás*
2 év garancia
Egyszerű használat
Fésűnként 3 vágáshossz-beállítást képes megjegyezni
120 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltés után
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Fénypontok
Ujjmozdulatokkal vezérelhető digitális felület

egyes fokok között. Vagy fésű nélkül is
használhatja a készüléket 0,5 mm-es
vágáshoz.
Titánium pengék
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Az ujjmozdulatokkal vezérelt digitális felület
pontos visszajelzést ad a kiválasztott hosszról.
Az érintőképernyő segítségével könnyedén
végigmehet a több mint 400 hosszbeállításon.
Gyorsan végigböngészheti a hosszúságokat,
vagy lassan, 0,1 mm-es léptékkel végig
haladhat minden egyes kis fokozaton.

Az acélnál is keményebb, speciális titánium
pengék biztosítják a hosszú élettartamot. Az
önélező pengékkel biztosított a hosszan tartó
működés és precíz vágás.

400 rögzíthető hosszbeállítás
Motorizált fésűk

Több mint 400, digitális ujjmozdulatokkal
vezérelhető és rögzíthető hosszbeállítást tesz
lehetővé 1-től 42 mm-ig, pontosan 0,1 mm
különbséggel az egyes fokok között.
Egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt
hosszt. 0,5 mm-es vágáshoz fésű nélkül is
használhatja a készüléket.
3 állítható hajfésű

A motoros hosszbeállító rendszer könnyedén
kiválasztja és rögzíti a kívánt hosszt. A motor
táplálja a fésűt, és lehetővé teszi a hosszak
közötti választást, legfeljebb 0,1 mm-es
pontossággal. Ez az innovatív technológia
biztosítja a biztonságos vágást bármikor, a
kívánt hosszra, és időről időre garantálja a
változatlan eredmények elérését.
Automatikus turbó

A hajvágó 3 állítható hajfésűvel rendelkezik: 17 mm, 7-24 mm és 24-42 mm. Csak helyezze
rá az egyik fésűt a több mint 400 rögzíthető
hosszbeállításra, 0,1 mm különbséggel az

A turbó funkció automatikusan növeli a
hajvágás sebességét, ha vastag szálú hajhoz
ér, ezzel tökéletes és könnyed hajvágást
biztosít.

Philips Green embléma
A Philips Green termékei csökkenthetik a
költségeket, az energiafelhasználást és a
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen
környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a
Philips Green fókuszterületein energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes
anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,
megbízható működés a termék egész
élettartama alatt.

A Red Dot díj 2015 nyertese
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Műszaki adatok
Vágórendszer
Vágásszélesség: 41 mm
Vágóegység: Titánium pengék
Hosszbeállítások száma: 400
Pontosság (lépcsők mérete): 0,1 mm-enként
A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-től
42 mm-ig
Hosszúság kiválasztása: Digitális ujjmozdulat,
Motorizált fésűk

Tartozékok
Tartozékok: 3 hajfésű
Egyszerű használat
Tisztítás: Levehető vágóegység
Karbantartást nem igényel: Nincs szükség
olajozásra
Memória funkció
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Áramforrás
Motor: Automatikus turbó
Akkumulátor típusa: Lítium-ion
Üzemeltetés: Vezetékkel és vezeték nélkül
Működési idő: 120 perc
Töltési idő: 1 óra
Szerviz
2 éves, világszerte érvényes garancia

* Philips termékelődjéhez képest

