máy cắt tóc gia đình
Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
11 cài đặt độ dài
Sử dụng có dây

QC5115/15

Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn
với máy cắt tóc êm nhất của chúng tôi dành cho cả người lớn và trẻ em
Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Máy cắt tóc này có một
động cơ mạnh mẽ lại cực kỳ êm ái, thiết kế nhẹ và tiệ n dụng cùng các mũi lưỡ i cắt thân thiệ n với
làn da và lượ c - cho hiệ u quả tốt nhất trên tóc trẻ em và người lớn.
Dễ sử dụng
11 cài đặt độ dài có thể khóa cố định: 3 đến 21 mm hoặc 0,5 mm không có lượ c
Gọn và nhẹ vận hành dễ dàng và đỡ mỏi tay
Chỉ sử dụ ng dây
Đầu cắt bật ra giúp dễ làm sạch
Hiệ u suất tối ưu mang lại cảm giác tuyệ t vời
Hoạt động mạnh mẽ và yên tĩnh
Đầu cắt và lượ c lượ n tròn để tránh kích ứng da
Được thiết kế với độ bền cao
Các bộ phận cắt hiệ u suất cao với lưỡ i cắt tự mài sắc
Bảo hành 2 năm, điệ n áp toàn cầu
Các lưỡ i cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn
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Những nét chính
11 cài đặt độ dài có thể khóa cố định

Lưỡi cắt và lược thân thiệ n với da

Chỉ sử dụng dây
Dây điệ n giúp cung cấp nguồn điệ n ổn định
Dễ vệ sinh

Chỉ cần chọn và khóa cố định độ dài bạn muốn bằng
cách dùng lượ c có thể điều chỉnh, cung cấp các cài đặt
độ dài từ 3 đến 21 mm, với độ chính xác 2 mm giữa
các độ dài. Hoặc dùng không có lượ c để cắt tỉa sát 0,5
mm.

Đầu cắt và lượ c lượ n tròn trượ t êm ái trên da mà không
làm xước ra, giúp cắt tóc an toàn và dễ chịu mỗi lần.
Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén

Vô cùng yên tĩnh

Chỉ cần bật đầu cắt ra và dùng bàn chải đi kèm để chải
sạch các sợ i tóc.
Được thiết kế với độ bền cao

Lưỡ i cắt bằng thép không gỉ, tự mài sắc luôn duy trì sự
sắc bén lâu dài để bảo đảm hiệ u suất cắt tốt nhất và chỉ
phải bảo trì tối thiể u.
Chiếc máy cắt tóc gia đình củ a Philips này đượ c thiết kế
để bảo đảm sự yên tâm cho trẻ em và cha mẹ . Động
cơ êm ái củ a nó đượ c thiết kế để hoạt vận hành mạnh
mẽ nhưng ít rung. Máy cắt tóc gia đình củ a Philips là
chiếc máy cắt tóc êm ái nhất cho cả người lớn và trẻ
em.

Thiết kế gọn nhẹ

Tất cả các sản phẩm cắt tỉa củ a chúng tôi đều đượ c chế
tạo để có độ bền cao. Các sản phẩm đượ c bảo hành
toàn cầu 2 năm và tương thích với điệ n áp toàn cầu.
Không cần dầu bôi trơn

Thiết kế gọn và nhẹ giúp cho chiếc máy cắt tóc gia đình
này dễ dàng chi chuyể n trên tóc. Cho dù bạn cắt tóc
cho người lớn hay trẻ em, chiếc máy này có hình dạng
tiệ n lợ i để thao tác dễ dàng và điều khiể n tối ưu, mang
đến một trải nghiệ m cắt tóc thật dễ chịu.

Không cần dầu bôi trơn, để dễ bảo trì và tiết kiệ m thời
gian.
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Các thông số
Hệ thống cắt
Các bộ phận cắt: Lưỡ i cắt bằng thép không gỉ
Chế độ cài đặt độ dài: 11
Phạm vi cài đặt độ dài: Từ 3 đến 21 mm
Độ rộng lưỡi cắt: 41 mm
Độ chính xác (kích thước bước nhảy): 2 mm

Dễ sử dụng
Không mất phí bảo dưỡng: Không cần dầu bôi trơn
Vệ sinh: Làm sạch khô bằng bàn chải
Dịch vụ
Bảo hành: Bảo hành 2 năm
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