
 

Koko perheen
kotiparturi

 
Terät ruostumatonta terästä

11 eri pituusasetusta

8 tunnin latauksella 60 min
käyttöaikaa

 

QC5130/15

Leikkaa koko perheen hiukset
hiljaisella kotiparturilla – sopii niin lapsille kuin aikuisille

Perheenjäsenten hiustenleikkuu on nyt helpompaa kuin koskaan! Kotiparturissa on

tehokas ja hiljainen moottori, ergonominen muotoilu sekä ihoystävälliset terät ja

kammat, minkä lisäksi laitetta voi käyttää ilman johtoa.

Helppokäyttöinen

11 lukittavaa pituusasetusta: 3–21 mm tai 0,5 mm ilman ohjauskampaa

Kompakti ja kevyt; käsittely on helppoa eikä rasita liikaa

60 minuuttia johdotonta käyttöä 8 tunnin latauksella

Helposti avattava pää helpottaa puhdistamista

Paras teho miellyttävästi

Hiljainen ja tehokas

Pyöristetyt ohjauskammat ja kärjet ehkäisevät ihoärsytystä

Kestävä

Tehokkaat leikkuuosat, itseteroittuvat terät

Kahden vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta

Terät eivät tarvitse voitelua
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Kohokohdat

11 lukittavaa pituusasetusta

Säädettävän ohjauskamman avulla voit valita

pituudeksi 3–21 mm tarkalleen 2 mm:n välein.

Voit ajaa myös ilman kampaa, jolloin ajopituus

on 0,5 mm.

Erittäin hiljainen

Philips-kotiparturin avulla leikkaat

vaivattomasti niin lasten kuin aikuistenkin

hiukset. Laitteen tasaisesti toimiva moottori on

tehokas ja tuottaa tavallista vähemmän tärinää.

Ihoystävälliset ohjauskammat ja terät

Pyöristetyt ohjauskammat ja kärjet liukuvat

iholla pehmeästi ja ihoa naarmuttamatta ja

varmistavat miellyttävän hiustenleikkuun.

Itseteroittuvat teräksiset terät

Itseteroittuvat, ruostumattomasta teräksestä

valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään ja

varmistavat huippuleikkaustuloksen ilman

hankalia huoltotoimenpiteitä.

Pienikokoinen ja kevyt

Tällä pienellä ja kevyellä kotiparturilla leikkaat

niin lasten kuin aikuisten hiukset tasaisesti.

Ergonomisesti muotoiltua laitetta on helppo

käyttää ja liikuttaa, ja sen avulla hiusten

leikkaaminen on miellyttävää.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Voit kytkeä kotiparturin verkkovirtaan tai

käyttää sitä johdottomasti. Saat 60 minuuttia

johdotonta käyttöaikaa 8 tunnin latauksella.

Helppo puhdistaa

Napsauta pää auki ja käytä mukana tulevaa

puhdistusharjaa irtokarvojen poistamiseen.

Kestävä

Kaikki vartalokarvojen siistimistuotteet on tehty

kestämään. Niissä on automaattinen

jännitteenvalinta ja kahden vuoden

maailmanlaajuinen takuu.

Ei voitelua

Voitelua ei tarvita, joten huoltaminen on

helppoa eikä vie aikaa.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Pituusasetusten määrä: 11

Pituusasetusalue: 3–21 mm

Teräyksikön leveys: 41 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm:n välein

Helppokäyttöinen

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Puhdistaminen: Harjapuhdistus

Virransyöttö

Käyttöaika: 60 minuuttia

Latausaika: 8 tuntia

Akun/pariston tyyppi: NiMH

Huolto

Takuu: 2 vuoden takuu
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