
zastřihovač vlasů

HAIRCLIPPER Series
3000

 

Provoz pouze ze sítě

 
QC5120

Jednoduché stříhání
s jedinečným nastavitelným hřebenem

Tento zastřihovač vlasů Philips nabízí velmi snadno dokonale rovnoměrné zastřižení vlasů. Integrovaný hřeben je

nastavitelný, takže je možno dosáhnout všech délek vlasů bez nutnosti výměny hřebene. Není třeba žádná

údržba – olejování není nutné.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Zaoblené čepele a hřebeny zabraňují poškrábání pokožky

Bezproblémová údržba

Bezúdržbové čepele

Přesný a univerzální

Vysoce přesná nastavení délky (po 2 mm)

Nabízí optimální výkon

Pouze použití s kabelem

Požadovaný vzhled bez nutnosti měnit hřebeny

Nastavitelný hřeben pro bezproblémové nastavení všech délek



zastřihovač vlasů QC5120/15

Přednosti Specifikace

Nastavitelný hřeben

Zastřihovač Philips je vybaven integrovaným

hřebenem, který lze nastavovat jednoduše

povytažením. K dispozici je celkem

10 nastavení délky pro délku vlasů až 21 mm.

Vysoce přesná nastavení délky

Nastavení délky jsou pro optimální přesnost

dány ve 2mm intervalech.

Kompaktní a lehký design

Kompaktní a lehký design

Pouze použití s kabelem

Zastřihovač vlasů lze použít pouze při zapojení

do sítě. Bez zapojené síťové šňůry ho není

možné použít.

Bezúdržbové čepele

Čepele zůstávají ostré a nepotřebují mazání,

takže je váš výrobek vždy připraven k použití.

Zaoblené čepele a hřebeny

Čepele a koncovky hřebene jsou zaoblené, aby

během používání nedocházelo k poškrábání

pokožky.

 

Napájení

Využití: Pouze s kabelem

Údržba

Mazání: Břity nepotřebují mazání

Záruka: 2letá celosvětová záruka

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Střihací systém

Šířka ostříhání: 40 mm mm

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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