
Strihač vlasov

HAIRCLIPPER Series
3000

 
Prevádzka len na sieťové
napájanie

 
QC5120

Dokonale jednoduché strihanie vlasov
s jedným nastaviteľným hrebeňovým nástavcom

Tento strihač vlasov Philips jednoduchým spôsobom zaručí dokonale rovnomerný strih vlasov. Integrovaný

hrebeňový nástavec je nastaviteľný, takže dosiahnete všetky dĺžky vlasov bez výmeny nástavca. Je úplne

bezúdržbový – nie je potrebné ho olejovať.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Zaoblené čepele a hrebeňové nástavce zabránia poškriabaniu pokožky

Nenáročná údržba

Bezúdržbové čepele

Precíznosť a všestrannosť

Nastavenia dĺžky s vysokou presnosťou (intervaly 2 mm)

Poskytuje optimálny výkon

Len prevádzka so sieťovým napájaním

Požadovaný vzhľad bez potreby výmeny nástavcov

Nastaviteľný hrebeňový nástavec pre bezproblémové nastavenia všetkých dĺžok



Strihač vlasov QC5120/15

Hlavné prvky Technické údaje

Nastaviteľný hrebeň

Strihač vlasov Philips má integrovaný

hrebeňový nástavec, ktorý možno nastaviť

jednoduchým potlačením. K dispozícii je

celkovo 10 nastavení dĺžky pre dĺžku vlasov do

21 mm.

Nastavenia dĺžky s vysokou presnosťou

Nastavenia dĺžky sú v 2 mm intervaloch pre

optimálnu presnosť.

Kompaktný a ľahký dizajn

Kompaktný a ľahký dizajn

Len prevádzka so sieťovým napájaním

Strihač vlasov je možné používať iba so

sieťovým napájaním pomocou kábla/pripojený

do elektrickej zásuvky. Bezšnúrové používanie

nie je možné.

Bezúdržbové čepele

Čepele zostávajú ostré a nemusia sa mazať,

takže strihač je vždy pripravený na použitie.

Zaoblené čepele a hrebeňové nástavce

Čepele a hroty hrebeňa sú zaoblené, a preto

nedochádza k poškriabaniu pokožky počas

používania.

 

Napájací systém

Použitie: Len so sieťovým napájaním

Údržba

Mazanie: Čepele nevyžadujú mazanie

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Príslušenstvo

Čistiaca kefa: áno

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 40 mm mm

 

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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