
HAIRCLIPPER
Series 3000

maşină de tuns

 
Lame din oţel inoxidabil

11 setări de lungime

Utilizare cu fir

 
QC5105/15

Tunsori uşor de realizat
cu un pieptene reglabil

Cu ajutorul celor 11 setări precise de lungime de la 0,5 mm la 21 mm şi unui singur pieptene, este şi mai uşor să

tundeţi cu ajutorul acestei maşini de tuns Philips.

Uşor de utilizat
2 ani garanţie, tensiuni din întreaga lume, nu este necesară lubrifiere

Capul cu deschidere automată facilitează curăţarea

Doar utilizare la priză

Performanţă
Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire automată, de înaltă performanţă

Tunsori uşor de realizat
Un pieptene pentru toate setările de lungime

11 setări pentru lungime blocabile de la 0,5 mm la 21 mm



maşină de tuns QC5105/15

Repere Specificaţii

11 setări pentru lungime blocabile
Pieptenele reglabil oferă setări de lungime de

la 3 mm la 21 mm, cu 2 mm de reglare precisă

între lungimi. Alternativ, puteţi utiliza maşina

fără pieptene pentru tundere la 0,5 mm.

Pieptene all-in-one
Alegeţi dintre diferitele setări de lungime fără

dificultatea schimbării pieptenilor.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

concepute să reziste. Acestea vă sunt oferite

cu o garanţie internaţională de 2 ani, pentru

tensiunile din întreaga lume şi nu necesită

niciodată lubrifiere.

Doar utilizare la priză

Cablul de alimentare furnizează o putere

constantă

Uşor de curăţat
Doar deschideţi capul şi folosiţi peria de

curăţare inclusă pentru a îndepărta firele de

păr.

Lame din oţel cu ascuţire automată

Lamele din oţel ale aparatului electric de ras

se ating uşor una de cealaltă, astfel încât se

ascut singure pe măsură ce vă tundeţi! Lamele

rămân bine ascuţite pentru a tăia întotdeauna

părul uniform şi eficient, dar sunt prevăzute cu

vârfuri rotunjite pentru a vă proteja pielea.

Sistem de tăiere
Lăţime cuţit: 41 mm

Numărul setărilor de lungime: 10

Gama setărilor de lungime: Până la 21 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 2 mm

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire automată

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Tip pieptene: Obişnuit

Vârfuri rotunjite: Protejează pielea

Uşor de utilizat
Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Sistem de alimentare
Utilizare: Numai cu fir

Design
Formă: Ergonomic

Accesorii
Perie de curăţat

Service
Garanţie internaţională 2 ani
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