
Zastřihovač vlasů

 
Nerezové ocelové břity

11 nastavení délky

Kabelové připojení

 

QC5115/15

Ostříhejte celou rodinu
s naším nejtišším zastřihovačem vlasů pro dospělé a děti

Stříhání vlasů členům rodiny nebylo nikdy snazší. Tento zastřihovač disponuje

výkonným a ultratichým motorem, lehkým a ergonomickým designem, břity

šetrnými k pokožce a špičkami hřebene – optimální pro zastřihování vlasů u dětí i

dospělých.

Snadné použití

Přizpůsobení různým nastavením délky

Snadné stříhání celé rodiny

Strojek na vlasy s kabelem pro nepřetržité napájení

Rychlé uvolnění břitů pro snadné čištění

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Tichý a výkonný provoz

Zakulacené hřebeny pro prevenci tahání a podráždění

Neuvěřitelně odolný

Dlouhodobý výkon

Záruka 3 roky, univerzální napětí

Břity nepotřebují mazání



Zastřihovač vlasů QC5115/15

Přednosti

11 nastavení délky s možností zajištění

Stříhejte vlasy přesně na požadovanou délku.

Stačí si zvolit jedno z 11 nastavení délky

v rozsahu 3 mm až 21 mm v krocích po 2 mm

nebo sejmout hřeben pro krátký sestřih o délce

0,5 mm.

Ultratichý

Tento zastřihovač Philips je vhodný pro rodinné

použití a nabízí veškerý výkon bez starostí.

Motor s plynulým chodem nabízí vysoký výkon

a nižší vibrace, abyste byli při stříhání vždy

naprosto klidní.

Šetrné hřebeny a břity

Břity a hřebeny tohoto zastřihovače vlasů mají

zaoblené hroty pro bezpečné a hladké stříhání.

Samoostřicí ocelové břity

Samoostřicí ocelové břity tohoto strojku na

vlasy jsou navrženy pro trvale konzistentní

výsledky.

Kompaktní a lehký

Tento rodinný zastřihovač vlasů je vhodný pro

stříhání dětí, má mimořádně lehkou

ergonomickou konstrukci a snadno se používá.

Pouze použití s kabelem

Již nikdy se vám baterie nevybije v polovině

stříhání. Tento strojek na vlasy Philips je

opatřen kabelem pro stálé a spolehlivé

napájení.

Snadné čištění

Elektrické zastřihovače vlasů lze snadno čistit.

Stačí vycvaknout a uvolnit hlavu a poté vyčistit

břity.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 3letou

(po registraci výrobku do 3 měsíců od

zakoupení na https://www.philips.cz/registrace)

celosvětovou záruku a nabízejí kompatibilní

univerzální napětí.

Nulová údržba

Výkonné zastřihování a snadná údržba – naše

břity není třeba promazávat.



Zastřihovač vlasů QC5115/15

Specifikace

Střihací systém

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Počet nastavení délky: 11

Rozsah nastavení délky: Od 3 do 21 mm

Šířka stříhání: 41 mm

Přesnost (velikost kroků): Po 2 mm

Snadné použití

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Čištění: Suché čištění pomocí kartáče

Servis

Záruka: 3letá záruka
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