
 

κουρευτική μηχανή για

όλη την οικογένεια

 
Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

11 ρυθμίσεις μήκους

60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8

ωρών

 

QC5130/15

Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
με την αθόρυβη κουρευτική μηχανή για παιδιά και μεγάλους

Τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ να κουρευτείτε οικογενειακώς. Αυτή η κουρευτική μηχανή

διαθέτει ένα πανίσχυρο αλλά εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ, εργονομική σχεδίαση και λεπίδες,

χτένες φιλικές προς το δέρμα, καθώς και αυτόνομη λειτουργία για απόλυτη άνεση.

Εύκολη χρήση

11 μήκη με κλείδωμα: 3 έως 21 χιλ. ή 0,5 χιλ. χωρίς τη χτένα οδηγό

Μικρή και ελαφριά, για πιο εύκολο και ξεκούραστο χειρισμό

60 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 8 ωρών

Ανοιγόμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Αθόρυβη και ισχυρή απόδοση

Με στρογγυλεμένες χτένες και λεπίδες, για να μην ερεθίζεται το δέρμα

Ανθεκτικότητα

Κοπτική κεφαλή υψηλής απόδοσης με αυτοακονιζόμενες λεπίδες

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση

Οι λεπίδες δεν χρειάζονται ποτέ λίπανση
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Χαρακτηριστικά

11 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα

Επιλέξτε και κλειδώστε το μήκος που θέλετε

χρησιμοποιώντας τη ρυθμιζόμενη χτένα, η οποία

διαθέτει ρυθμίσεις μήκους από 3 έως 21 χιλιοστά, με

ακρίβεια 2 χιλιοστών ανάμεσα σε κάθε μήκος.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στο 0,5 χιλ.

Εξαιρετικά αθόρυβη

Αυτή η οικογενειακή κουρευτική μηχανή της Philips

έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην

φοβούνται ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς. Το

αποτελεσματικό μοτέρ προσφέρει ισχυρή απόδοση με

μειωμένη δόνηση. Η οικογενειακή κουρευτική

μηχανή της Philips είναι η πιο αθόρυβη κουρευτική

μηχανή για μεγάλους και παιδιά.

Χτένες & λεπίδες φιλικές προς το δέρμα

Οι στρογγυλεμένες λεπίδες και οι οδηγοί κοπής

γλιστρούν ομαλά πάνω στο δέρμα, για ένα ασφαλές

και ευχάριστο κούρεμα χωρίς γρατσουνιές.

Aυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες

Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

παραμένουν κοφτερές για μεγαλύτερο διάστημα και

διασφαλίζουν κορυφαία απόδοση κοπής με ελάχιστη

συντήρηση.

Μικρή και ελαφριά

Χάρη στο μικρό και ελαφρύ σχέδιο, αυτή η

κουρευτική μηχανή για όλη την οικογένεια προσφέρει

ομαλές και ομοιόμορφες κινήσεις. Είτε κουρεύετε

παιδιά είτε ενήλικες, είναι εργονομικά σχεδιασμένη

για εύκολη καθοδήγηση και απόλυτο έλεγχο,

προσδίδοντας μια άνετη εμπειρία.

Ισχυρή λειτουργία με και χωρίς καλώδιο

Χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή με ή χωρίς

καλώδιο για μέγιστη ισχύ και ελευθερία, με 60 λεπτά

αυτονομίας μετά από 8 ώρες φόρτισης.

Εύκολος καθαρισμός

Απλά ανοίξτε την κεφαλή και καθαρίστε τις τρίχες με

το παρεχόμενο βουρτσάκι.

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από διεθνή εγγύηση 2 ετών και είναι συμβατά με τις

τάσεις δικτύου όλων των χωρών.

Δεν απαιτείται λίπανση

Δεν χρειάζεται λίπανση, για εύκολη συντήρηση και

εξοικονόμηση χρόνου.
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Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 11

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: Από 3 έως 21 χιλ.

Πλάτος κόφτη: 41 χιλ.

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): Ανά 2 χιλ.

Ευκολία στη χρήση

Δεν χρειάζεται συντήρηση: Δεν απαιτείται λίπανση

Καθάρισμα: Καθάρισμα με βουρτσάκι

Ισχυρό σύστημα

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες

Τύπος μπαταριών: NiMH

Συντήρηση

Εγγύηση: Διετής εγγύηση
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