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Series 3000

maszynka do
strzyżenia włosów

 
Ostrza ze stali szlachetnej

11 ustawień długości

Zasilanie sieciowe

 
QC5105/15

Łatwe strzyżenie
z regulowaną nasadką grzebieniową

Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips z 11 precyzyjnymi ustawieniami długości (od 0,5 mm do 21 mm) i

pojedynczą, regulowaną nasadką grzebieniową sprawia, że strzyżenie nigdy nie było prostsze.

Łatwa obsługa
2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania, nie wymaga smarowania

Otwierana głowica ułatwiająca czyszczenie

Tylko działanie przewodowe

Wydajność
Niezwykle wydajne, samoostrzące się ostrza

Łatwe strzyżenie
Jedna nasadka grzebieniowa ze wszystkimi ustawieniami długości

11 blokowanych ustawień długości — od 0,5 mm do 21 mm



maszynka do strzyżenia włosów QC5105/15

Zalety Dane techniczne

11 blokowanych ustawień długości
Pojedyncza, regulowana nasadka

grzebieniowa umożliwia regulację długości w

zakresie od 3 do 21 mm. Różnica między

kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie

2 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko

przyciąć włosy do długości 0,5 mm.

Wielofunkcyjna nasadka grzebieniowa
Można wybierać różne ustawienia długości

bez kłopotliwej wymiany nasadek

grzebieniowych.

Trwała konstrukcja

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej

cechują się trwałą konstrukcją. Są objęte 2-

letnią światową gwarancją, mają uniwersalny

zakres napięć i nie trzeba ich smarować.

Tylko działanie przewodowe

Przewód zasilający zapewnia stałą moc

Łatwe czyszczenie
Wystarczy otworzyć głowicę i użyć dołączonej

szczoteczki do czyszczenia, aby wymieść

pozostałe włoski.

Samoostrzące się ostrza ze stali

Stalowe ostrza golarki elektrycznej delikatnie

ocierają się o siebie, dzięki czemu ostrzą się

podczas przycinania! Pozostają idealnie ostre,

dzięki czemu zawsze dokładnie i skutecznie

tną włosy, a jednocześnie mają zaokrąglone

krawędzie, które chronią skórę.

System tnący
Szerokość nożyka: 41 mm

Liczba ustawień długości: 10

Zakres ustawień długości: do 21 mm

Precyzja (wielkość odstępów): co 2 mm

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Typ nasadki grzebieniowej: Regularna

Zaokrąglone końcówki: Łagodna dla skóry

Łatwa obsługa
Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Zasilanie
Użytkowanie: Tylko zasilanie sieciowe

Wzornictwo
Kształt: Ergonomiczny

Akcesoria
Szczoteczka do czyszczenia

Serwis
2 lata gwarancji
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