
Maşină de tuns

QC5055/00

100% putere turbo
Tunde toate tipurile de păr

Cea mai bună maşină de tuns profesională pentru toate tipurile de păr de la Philips

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Se curăţă în siguranţă sub jet de apă

Lame SteelWave cu ascuţire automată pentru rezultate de precizie

Creaţi-vă coafura dorită

14 setări pentru lungime integrate până la 41 mm

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

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Ultrasilenţioasă, pentru a nu agita copiii

Asigură o putere optimă

Baterie foarte puternică pentru a tăia cu uşurinţă toate tipurile de păr

Perfect echilibrat pentru control şi manevrare optime



Maşină de tuns QC5055/00

Repere Specificaţii

Se curăţă în siguranţă sub jet de apă

Rapidă şi uşoară datorită dispozitivului de

fixare unic de tip baionetă.

Lame cu ascuţire automată

Lamele ondulate revoluţionare, cu ascuţire

automată, direcţionează şi taie părul precis şi

uniform.

14 setări de lungime integrate

Selectează şi blochează lungimea preferată

într-un interval versatil de lungimi posibile.

Pieptene cu lungime scurtă

Un pieptene special pentru a vă tăia părul de

pe cap pentru un stil de frizură cu păr foarte

scurt.

Ultra silenţioasă

Ultrasilenţioasă, pentru a nu agita copiii

Putere suplimentară

Bateria foarte puternică oferă performanţă

superioară pentru a tăia şi tipurile de păr cele

mai dese

Perfect echilibrat

Perfect echilibrat pentru control şi manevrare

optime

 

Performanţă

Dimensiunea maşinii de tuns: 41 mm

Sistem de alimentare

Utilizare: Cu fir/fără fir

Durată de încărcare: 10 ore

Durată de funcţionare: 35 de minute

Întreţinere

Lubrifiere: Lamele nu necesită lubrifiere

Curăţarea: Perie de curăţat

Garanţie: Garanţie internaţională 2 ani
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