
 

Zastřihovač vlasů

 
Nerezové ocelové břity

11 nastavení délky

60 min bezdrátového použití/8h
nabíjení

 

QC5130/15

Ostříhejte celou rodinu
s naším nejtišším zastřihovačem vlasů pro dospělé a děti

Stříhání vlasů členům vlastní rodiny nebylo nikdy snazší. Tento zastřihovač

disponuje výkonným, ale ultratichým motorem, ergonomickým designem, břity a

špičkami hřebene šetrnými k pokožce a perfektním pohodlí díky napájení bez

kabelu.

Snadné použití

11 uzamykatelných nastavení délky: 3 až 21 mm nebo 0,5 mm bez hřebenu

Kompaktní a lehký pro snadnou manipulaci a méně námahy

60 minut bezdrátového použití po 8 hodinách nabíjení

Vyjímatelná hlava usnadňuje čištění

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Tichý a výkonný provoz

Zaoblené hřebeny a špičky zamezují podráždění pokožky

Neuvěřitelně odolný

Výkonná střihací jednotka se samoostřicími břity

Záruka dva roky, univerzální napětí

Břity nepotřebují mazání



Zastřihovač vlasů QC5130/15

Přednosti

11 nastavení délky s možností zajištění

Pomocí nastavitelného hřebenu můžete

jednoduše zvolit a uzamknout požadovanou

délku. K dispozici jsou nastavení délky od 3 do

21 mm, přičemž mezi jednotlivými délkami

jsou přesně 2 mm. Nebo můžete zastřihovač

použít bez hřebenu a zastřihnout vlasy na

pouhých 0,5 mm.

Ultratichý

Tento rodinný zastřihovač Philips je navržen

tak, aby přinesl klid dětem i rodičům. Jeho

motor má plynulý chod a konstrukce zajišťuje

vysoký výkon se sníženou vibrací. Rodinný

zastřihovač Philips je naším nejtišším

zastřihovačem, určeným pro dospělé i děti.

Šetrné hřebeny a břity

Zaoblené hřebeny a špičky hladce kloužou po

pokožce a neškrábou, takže pokaždé zajistí

bezpečné a příjemné ostříhání.

Samoostřicí ocelové břity

Samoostřicí břity z nerezové oceli zůstávají

dlouho ostré a zaručují skvělý střihací výkon

s minimální údržbou.

Kompaktní a lehký

Díky kompaktnímu a lehkému designu se tento

rodinný zastřihovač snadno a hladce pohybuje

po povrchu hlavy. Ať stříháte vlasy dospělému

nebo dítěti, jeho ergonomický tvar usnadňuje

manévrování a umožňuje optimální kontrolu,

což vede k příjemnému zážitku ze stříhání.

Použití s kabelem i bez něj

Zastřihovač můžete používat s kabelem nebo

bez něj a dopřát si maximální výkon i volnost

díky 60 minutám použití bez kabelu po

8 hodinách nabíjení.

Snadné čištění

Jednoduše sundejte hlavu a použijte čisticí

kartáč, který je součástí balení k odstranění

vousů.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají

dvouletou celosvětovou záruku a nabízejí

kompatibilní univerzální napětí.

Není třeba mazat

Není třeba olej, takže údržba je snadná a šetří

čas.
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Specifikace

Střihací systém

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Počet nastavení délky: 11

Rozsah nastavení délky: Od 3 do 21 mm

Šířka stříhání: 41 mm

Přesnost (velikost kroků): Po 2 mm

Snadné použití

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Čištění: Suché čištění pomocí kartáče

Napájení

Provozní doba: 60 minut

Doba nabíjení: 8 hodin

Typ baterie: NiMH

Servis

Záruka: 2letá záruka
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