
maşină de tuns
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3000

 
Funcţionare numai cu fir

 
QC5120

Tunsori uşor de realizat
cu un pieptene reglabil

Această maşină de tuns părul de la Philips oferă o tunsoare perfect uniformă într-un mod foarte uşor. Pieptenele

integrat este reglabil, astfel încât se poate obţine orice lungime dorită fără a schimba pieptenele. Nu este

necesar niciun fel de întreţinere - nu este necesară lubrifierea.

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Lamele şi pieptenii rotunjiţi previn zgârierea pielii

Întreţinere fără efort

Lame care nu necesită întreţinere

Precisă şi multifuncţională

Setări de lungime de înaltă precizie (intervale de 2 mm)

Asigură o putere optimă

Doar utilizare la priză

Aspectul dorit fără a schimba pieptenele

Pieptene reglabil pentru toate setările de lungime, fără complicaţii
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Repere Specificaţii

Pieptene reglabil

Maşina de tuns Philips are un pieptene

integrat care poate fi reglat prin simpla sa

împingere. Sunt disponibile în total 10 setări de

lungime pentru lungimi ale părului de până la

21 mm

Setări de lungime extrem de precise

Setările de lungime se fac în intervale de 2

mm, pentru precizie optimă.

Design compact şi ultra-uşor

Design compact şi ultra-uşor

Doar utilizare la priză

Maşina de tuns poate fi folosită numai cu

fir/conectată la priza de alimentare. Utilizarea

fără fir nu este posibilă.

Lame care nu necesită întreţinere

Lamele rămân ascuţite şi nu necesită

lubrifiere, deci produsul dvs. este întotdeauna

gata de utilizare.

Lame şi piepteni rotunjiţi

Lamele şi vârfurile pieptenelui sunt rotunjite

pentru a preveni zgârierea pielii în timpul

funcţionării.

 

Sistem de alimentare

Utilizare: Numai cu fir

Întreţinere

Lubrifiere: Lamele nu necesită lubrifiere

Garanţie: Garanţie internaţională 2 ani

Accesorii

Perie de curăţat

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 40 mm mm

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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