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HC9450/15

Skaitmeninis jutiklinis reguliavimas
su motorizuotomis šukomis

9000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ pasižymi kirpimo tikslumu ir geru

mašinėlės valdymu. Dėl skaitmeninio braukimo, motorizuotų šukų, atminties

funkcijos ir efektyvaus kirpimo elemento, tai vienintelė plaukų kirpimo mašinėlė, su

kuria gausite tokį rezultatą, kokio ir tikėjotės.

Išskirtinis tikslumas ir valdymas

Skaitmeninė braukimo sąsaja

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Kirpkite norimo ilgio plaukus

Veiksmingumas

Ypač aštrūs peiliukai dar geresniems rezultatams pasiekti

Kaskart vienodai kerpančios elektrinės plaukų kirpimo mašinėlės

Lengvai prisitaiko prie storų plaukų

Dvipusis kirpimo elementas kerpa dukart greičiau*

Pirkinio apsaugos garantija

Paprasta naudoti

Atsimena norimus nustatymus

Iki 120 min. naudojimosi be laido



Plaukų kirpimo mašinėlė HC9450/15

Ypatybės

Skaitmeninė braukimo sąsaja

Skaitmeninė braukimo sąsaja tiksliai reaguoja į

pasirinktą ilgį. Naudodamiesi jutikliniu ekranu

lengvai persikelsite daugiau kaip per 400 ilgio

nustatymų. Greitai persikelkite per ilgio

nustatymus arba rinkitės palaipsniui 0,1 mm

tikslumu.

400 fiksuojamų ilgio nustatymų

Naudokite skaitmeninio perbraukimo funkciją,

kad užsifiksuotumėte norimą ilgį. Galite rinktis

iš daugiau nei 400 ilgių 0,1 mm tikslumu arba

nuimti šukas ir nukirpti 0,5 mm ilgio plaukus.

3 reguliuojamos plaukų šukos

Kirpkite tiksliai naudodami 3 reguliuojamo

ilgio plaukų šukas. Užfiksuokite daugiau nei

400 plaukų ilgio nustatymų nuo 1 mm iki 42

mm arba naudokite kirpimo mašinėlę be šukų,

kad nukirptumėte 0,5 mm ilgio plaukus.

Titano peiliukai

Kaskart kirpkite tobulai, tačiau saugiai su

ilgaamžiais, pasigalandančiais, titanu

dengtais plieno peiliukais.

Motorizuotos šukos

Užfiksuokite pageidaujamą ilgio nustatymą 0,1

mm tikslumu ir jį išsaugokite naudodami

tikslumui skirtą motorizuotą ilgio nustatymo

sistemą.

„Auto Turbo“

„Auto Turbo“ funkcija automatiškai prisitaiko

prie storesnių plaukų ir naudoja šiek tiek

daugiau galios, kad kirti būtų lengva.

„DualCut“ technologija

Apkirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami

plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia

„DualCut“ technologija ir dvipusiu kirpimo

elementu, užtikrinančiu mažą trintį.

Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas

naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau

nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo

mašinėlės. Patvari nerūdijančiojo plieno

apsauga suteikia daugiau pasitikėjimo.

„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO

DIZAINĄ 2015 m.

9000 serijos plaukų kirpimo mašinėlė„iF“

APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2015

m.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

2015 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

9000 serijos plaukų kirpimo mašinėlė2015 m.

„Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas



Plaukų kirpimo mašinėlė HC9450/15

Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 41 mm

Kirpimo elementas: Titano peiliukai

Ilgio nustatymų skaičius: 400

Tikslumas (intervalų dydis): 0,1 mm

Ilgio nustatymų diapazonas: Nuo 0,5 iki 42

mm

Ilgio pasirinkimas: Skaitmeninis braukimas,

Motorizuotos šukos

Priedai

Priedai: 3 plaukų šukos

Lengva naudoti

Valymas: Nuimamas kirptuvas

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Atminties funkcija

Maitinimo sistema

Variklis: „Auto Turbo“

Baterijos tipas: Ličio jonų

Naudojimas: Su laidu ir be laido

Veikimo laikas: 120 min.

Įkrovimo laikas: 1 val.

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

* Palyginti su „Philips“ pirmtakais
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