
семейна машинка за

подстригване

 
Ножчета от неръждаема стомана

11 настройки за дължина

Използване със захранване от ел.

мрежа

 

QC5115/15

Подстригвайте косите на семейството си
с най-тихата ни машинка за подстригване за деца и възрастни

Подстригването на косите на семейството ви никога не е било по-лесно. Тази машинка за

подстригване предлага мощен, но изключително тих мотор, лека и ергономична

конструкция и щадящи кожата ножчета и връхчета на гребена – за най-добра работа върху

косите на децата и възрастните.

Лесна употреба

11 заключващи се настройки за дължина: 3 до 21 мм или 0,5 mm без гребен

Компактна и лека за лесно боравене, без умора

Употреба само с кабел

Сгъваемата глава прави машинката лесна за почистване

Отлична работа, превъзходно усещане

Тихо и мощно представяне

Заоблените гребени и връхчета на ножчетата предпазват от дразнене на кожата

Създаден за дълъг живот

Високопроизводителен подстригващия елемент със самонаточващи се ножчета

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят.

Ножчетата никога не се нуждаят от смазване
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Акценти

11 заключващи се настройки за дължина

Просто изберете и заключете желаната дължина с

помощта на регулируемия гребен, което осигурява

настройки за дължина от 3 до 21 мм, с точно 2 мм

между всяка дължина. Или я използвайте без гребен

за плътно подстригване до 0,5 мм.

Изключително тиха

Тази семейна машинка за подстригване Philips е

проектирана да вдъхне увереност на деца и

родители. Плавният й мотор е конструиран за мощно

действие с намалени вибрации. Семейната машинка

за подстригване Philips е нашата най-тиха машинка за

подстригване за деца и възрастни.

Щадящи кожата гребени и ножчета

Заоблените гребени и връхчета на ножчетата се

плъзгат гладко по кожата без да я драскат, за

безопасно, приятно подстригване всеки път.

Самонаточващи се ножчета от стомана

Самонаточващите се ножчета от неръждаема

стомана остават остри по-дълго време и гарантират

най-добър резултат при употреба с минимална

поддръжка.

Компактна и лека

Компактната и лека конструкция прави тази семейна

машинка за подстригване лесна за плавно

придвижване по главата. Независимо дали режете

косата на възрастни, или на деца, тя е ергономично

оформена за лесно маневриране и оптимален

контрол, за удобно подстригване.

Употреба само с кабел

Захранващият кабел осигурява постоянна мощност

Лесно почистване

Просто разгънете главата на машинката и

използвайте предоставената четка за почистване, за

да отстраните отрязаните косми.

Създаден за дълъг живот

Всички наши продукти за мъже са създадени за дълъг

живот. Те имат 2 години световна гаранция и

работят с напрежението в мрежата в цял свят.

Не се нуждае от смазване

Не е необходимо масло, за лесна поддръжка и за да

спестите време.
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Спецификации

Подстригваща система

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Множество настройки на дължината: 11

Различни настройки за дължина: От 3 до 21 мм

Ширина на подстригващия елемент:

41 мм

Прецизност (стъпка): 2 мм

Лесна употреба

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване

Почистване: Сухо почистване с четка

Сервиз

Гаранция: 2 години гаранция
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