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Strihač vlasov

 
Čepele z nehrdzavejúcej ocele

11 nastavení dĺžky

Použitie na sieť

 
QC5105/15

Dokonale jednoduché strihanie vlasov
s jedným nastaviteľným hrebeňovým nástavcom

Vďaka 11 nastaveniam dĺžky s vysokou presnosťou od 0,5 mm do 21 mm a samostatnému nastaviteľnému

hrebeňovému nástavcu nebolo strihanie nikdy jednoduchšie ako pomocou tohto strihača vlasov Philips.

Jednoduché používanie
2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania

Vďaka výklopnej hlave môžete zariadenie jednoducho vyčistiť pomocou dodanej kefky

Len prevádzka so sieťovým napájaním

Výkon
Výkonné samoostriace oceľové čepele

Dokonale jednoduché strihanie vlasov
Jeden hrebeň pre všetky nastavenia dĺžky

11 uzamykacích nastavení dĺžky od 0,5 mm do 21 mm



Strihač vlasov QC5105/15

Hlavné prvky Technické údaje

11 uzamykacích nastavení dĺžky
Jediný nastaviteľný hrebeňový nástavec

umožňuje vybrať nastavenie dĺžky od 3 mm do

21 mm s presnosťou na 2 mm. Prípadne

môžete zariadenie použiť bez nástavca a

docieliť tak 0,5 mm dĺžku.

Multifunkčný hrebeň
Vyberte si rôzne nastavenia dĺžky bez

zdĺhavého vymieňania hrebeňových

nástavcov.

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti

o zovňajšok sú vyrobené tak, aby mali dlhú

životnosť. Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo

platnou zárukou, podporou celosvetového

napätia a nikdy ich netreba mazať.

Len prevádzka so sieťovým napájaním

Napájací kábel na nepretržité napájanie

Jednoduché čistenie
Jednoducho vyklopte zastrihávaciu hlavu a

pomocou dodanej čistiacej kefky odstráňte

zachytené vlasy.

Samoostriace oceľové čepele

Oceľové čepele elektrického holiaceho

strojčeka sa o seba jemne trú, vďaka čomu sa

počas strihania ostria! Zostanú tak mimoriadne

ostré, aby vždy ostrihali vlasy úhľadne a

účinne, no ich hroty sú zaoblené, aby chránili

vašu pokožku.

Strihací systém
Šírka strihacieho noža: 41 mm

Počet nastavení dĺžky: 10

Rozsah nastavení dĺžky: až do 21 mm

Presnosť (veľkosť krokov): po 2 mm

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele:

áno

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Typ hrebeňového nástavca: Štandardný

Zaoblené hroty: Jemný k pokožke

Jednoduché používanie
Bez potreby údržby – nie je potrebný olej:

áno

Napájací systém
Použitie: Len so sieťovým napájaním

Dizajn
Tvar: Ergonomický

Príslušenstvo
Čistiaca kefka: áno

Servis
2-ročná celosvetová záruka: áno
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