
Koko perheen
kotiparturi

 
Terät ruostumatonta terästä

11 eri pituusasetusta

Johdolliseen käyttöön

 

QC5115/15

Leikkaa koko perheen hiukset
hiljaisella kotiparturilla – sopii niin lapsille kuin aikuisille

Perheenjäsenten hiustenleikkuu on nyt helpompaa kuin koskaan! Kotiparturin

tehokas ja hiljainen moottori, kevyt ja ergonominen muotoilu sekä ihoystävälliset

terät ja kammat takaavat laadukkaan lopputuloksen sekä lasten että aikuisten

hiustenleikkuussa.

Helppokäyttöinen

Säädettävät pituusasetukset

Leikkaa koko perheen hiukset kevyesti

Jatkuvaa tehoa johdollisella kotiparturilla

Irrotettavat terät on helppo puhdistaa

Paras teho miellyttävästi

Hiljainen ja tehokas

Pyöristetyt kammat estävät nykimisen ja ärsytyksen

Kestävä

Kestävää suorituskykyä

Kahden vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta

Terät eivät tarvitse voitelua



Koko perheen kotiparturi QC5115/15

Kohokohdat

11 lukittavaa pituusasetusta

Leikkaa hiukset täsmälleen haluamaasi

pituuteen. Valitse vain jokin 11

pituusasetuksesta 3–21 mm:n välillä 2 mm:n

tarkkuudella tai irrota kampa, jolloin

leikkauspituus on 0,5 mm.

Erittäin hiljainen

Koko perheen Philips-kotiparturi on tehokas

mutta hiljainen. Tasaisesti käyvässä

moottorissa riittää tehoa, mutta tärinää on

vähennetty, jotta se ei häiritse ketään

leikkaamisen aikana.

Ihoystävälliset ohjauskammat ja terät

Kotiparturin terien ja kampojen pyöristetyt

kärjet takaavat turvallisen, tasaisen leikkuun.

Itseteroittuvat teräksiset terät

Kotiparturin itseteroittuvilla teräksisillä terillä

saat aina yhtenäisen tuloksen.

Pienikokoinen ja kevyt

Koko perheen kotiparturi on ergonomisesti

muotoiltu, erittäin kevyt ja helppokäyttöinen.

Ainoastaan johdollinen käyttö

Akku ei lopu kesken leikkaamisen. Tämä

Philips-kotiparturi toimii jatkuvasti luotettavalla

teholla.

Helppo puhdistaa

Sähköisen kotiparturin puhdistus on helppoa.

Avaa vain ajopää terien irrotusta ja puhdistusta

varten.

Kestävä

Kaikki vartalokarvojen siistimistuotteemme on

tehty kestämään. Niissä on kahden vuoden

maailmanlaajuinen takuu ja ne toimivat

kaikilla jännitteillä maailmanlaajuisesti.

Huoltovapaa

Helposti huollettavaa leikkaustehoa–teriämme

ei tarvitse öljytä lainkaan.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Pituusasetusten määrä: 11

Pituusasetusalue: 3–21 mm

Teräyksikön leveys: 41 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm:n välein

Helppokäyttöinen

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Puhdistaminen: Harjapuhdistus

Huolto

Takuu: 2 vuoden takuu
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