
Maşină de tuns

 
Cu pieptene care urmăreşte
conturul

 
QC5050

Maşină pentru tuns super simplu
Selectaţi lungimea, blocaţi, tundeţi

Această nouă maşină de tuns de la Philips vă permite să creaţi orice stil doriţi cu ajutorul a 8 setări pentru

lungime, în intervalul 1-21 mm. Selectaţi lungimea dorită, blocaţi, tundeţi. Acum cu pieptenele suplimentar pentru

fire scurte pentru tunsori foarte scurte şi un look cu păr scurt, parcă tuns de 3 zile.

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Pieptene care urmăreşte conturul pentru viteză şi confort

Lame SteelWave cu ascuţire automată pentru rezultate de precizie

Creaţi-vă coafura dorită

8 setări de lungime integrate până la 21 mm

Pieptene cu lungime scurtă pentru a vă tăia părul la 1,6 mm



Maşină de tuns QC5050/00

Repere Specificaţii

8 setări de lungime integrate

Selectează şi blochează lungimea preferată

într-un interval versatil de lungimi posibile.

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptenele care urmăreşte conturul se

adaptează fiecărei linii pentru a oferi rezultate

rapide şi comode.

Pieptene cu lungime scurtă

Un pieptene special pentru a vă tăia părul de

pe cap pentru un stil de frizură cu păr foarte

scurt.

Lame cu ascuţire automată

Lamele ondulate revoluţionare, cu ascuţire

automată, direcţionează şi taie părul precis şi

uniform.

 

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 41 mm

Numărul setărilor de lungime: 8

Gama setărilor de lungime: Până la 21 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 3 mm

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Uşor de utilizat

Indicator încărcare: 1 LED

Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Sistem de alimentare

Durată de încărcare: 8 ore, 12 ore

Durată de funcţionare: 35 de minute, 50 de

minute

Utilizare: Cu fir/fără fir

Design

Formă: Ergonomic

Accesorii

Perie de curăţat

Instrumente pentru frizeri: Pieptene pentru

coafat & foarfece

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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