
 

Zastrihávač vlasov

Hairclipper series
9000

 
Titánové čepele

400 nastavení dĺžky

120 min bezšn. použitia/1 h
nabíjania

 

HC9450/15

Digitálne dotykové ovládanie
s pohyblivými hrebeňmi

STRIHAČ VLASOV série 9000 vám poskytne dokonalú presnosť a kontrolu nad

vaším účesom. Vďaka funkcii Digital Swipe, pohyblivým hrebeňom, funkcii pamäte

a vysokovýkonnej strihacej jednotke je to jediný strihač, s ktorým vždy dosiahnete

očakávané výsledky.

Dokonalá presnosť a ovládanie

Rozhranie Digital Swipe

400 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 42 mm

Nastaviteľné hrebene pre najlepšie výsledky strihania

Výkon

Samoostriace titánové čepele pre mimoriadnu odolnosť

Pohyblivé hrebene pre jednoduchý výber dĺžky

Funkcia AutoTurbo na zvýšenie rýchlosti strihania

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím strihá dvakrát rýchlejšie*

3 roky záruka

Jednoduché používanie

Zapamätá si 3 nastavenia dĺžky strihania/hrebeň

120 minút bezšnúrového používania po 1 hodine nabíjania



Zastrihávač vlasov HC9450/15

Hlavné prvky

Rozhranie Digital Swipe

Rozhranie Digital Swipe poskytuje presný

prehľad o zvolenej dĺžke. Prostredníctvom

dotykovej obrazovky jednoducho prechádzajte

cez viac ako 400 nastavení dĺžky. Rýchlo

prejdite jednotlivé dĺžky alebo pomaly

prechádzajte po malých krokoch dĺžky 0,1 mm.

400 uzamykacích nastavení dĺžky

Pomocou funkcie Digital Swipe presne vyberte

a uzamknite požadovanú dĺžku z viac ako 400

nastavení dĺžky v rozmedzí od 1 mm po 42 mm

s pridávaním presne 0,1 mm medzi

jednotlivými stupňami. Strihač možno použiť aj

bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.

3 nastaviteľné hrebene

Strihač sa dodáva s tromi nastaviteľnými

hrebeňmi: od 1 mm do 7 mm, od 7 mm do

24 mm a od 24 mm do 42 mm. Jednoducho

pripojte jeden z hrebeňov a vyberte si zo 400

uzamykacích nastavení dĺžky s pridávaním

0,1 mm medzi jednotlivými stupňami. Strihač

možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku

0,5 mm.

Titánové čepele

Kvalitnejšie titánové čepele tvrdšie ako oceľ

pre dokonalú životnosť. Samoostriace čepele

navyše zaručujú dlhotrvajúci výkon a presné

strihanie pri každom použití.

Pohyblivé hrebene

Motorovo poháňaný systém nastavenia dĺžky

jednoducho vyberie a uzamkne požadovanú

dĺžku. Motor poháňa hrebeň a umožňuje výber

dĺžky s presnosťou až do 0,1 mm. Táto

inovatívna technológia zabezpečuje po celú

dobu strihanie pri požadovanej dĺžke a

dosiahnutie rovnakých výsledkov.

Funkcia Auto Turbo

Funkcia Turbo automaticky zvyšuje rýchlosť pri

hustých vlasoch, čím umožňuje dokonalé

strihanie bez námahy.

Technológia DualCut

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s

pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe

spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a

dizajn so zníženým trením. Inovatívny

zastrihávací prvok strihá vlasy dvakrát

rýchlejšie než bežné zastrihávače Philips a

masívny oceľový ochranný kryt dodáva pocit

vysokej životnosti.

CENA ZA DIZAJN iF 2015

Strihač vlasov série 9000CENA ZA DIZAJN iF

2015

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Víťaz ocenenia Red Dot 2015

Strihač vlasov série 9000Víťaz ocenenia Red

Dot 2015
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Strihacia jednotka: Titánové čepele

Počet nastavení dĺžky: 400

Presnosť (veľkosť krokov): o 0,1 mm

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 42 mm

Výber dĺžky: Funkcia Digital Swipe, Pohyblivé

hrebene

Príslušenstvo

Nástavce: 3 hrebene

Jednoduché používanie

Čistenie: Odnímateľný strihací nôž

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Pamäťová funkcia

Napájací systém

Motor: Funkcia Auto Turbo

Typ batérie: Li-ion

Prevádzka: S káblom a bez kábla

Prevádzkový čas: 120 minút

Čas nabíjania: 1-hodinová

Servis

3-ročná celosvetová záruka

* V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips
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