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Rozsdamentes acélból készült
vágópengék

11 hosszbeállítás

60 perc vez. nélk. haszn./8 óra
töltés
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Hajvágás a családban
a leghalkabb hajvágónk - felnőtteknek/gyerekeknek egyaránt

Az otthoni hajvágás még sosem volt ilyen egyszerű! Ez az ergonomikus kialakítású

hajvágó nagy teljesítményű, mégis ultra csendes motorral, bőrbarát pengékkel és

fésűfokokkal rendelkezik, ráadásul a vezeték nélküli használat tökéletes kényelmet

nyújt.

Egyszerű használat

Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz

A családi hajvágás könnyűvé tétele

60 perc vezeték nélküli használat 8 óra töltéssel

Gyorsan kioldható pengék az egyszerű tisztításért

A lehető legjobb teljesítmény

Csendes működés, kiemelkedő hatékonyság

Lekerekített fésűk a húzás és irritáció megelőzésére

Tartós használatra tervezve

Hosszan tartó működés

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás

A pengéknek soha nincs szükségük olajozásra
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Fénypontok

11 rögzíthető hosszbeállítás

Vágja pontosan a kívánt hosszúságúra a haját.

Csak ki kell választania egyet a 11

hosszbeállítás közül 3 mm és 21 mm között,

2 mm-es lépésekben, vagy távolítsa el a fésűt

a 0,5 mm-es vágáshosszhoz.

Ultracsöndes

A családbarát Philips hajvágók nagy

teljesítményt nyújtanak, zavaró hatások nélkül.

Az egyenletesen működő motorját úgy

tervezték, hogy csökkentett rezgéssel biztosítsa

a teljesítményt – így vágás közben nincs

nyugtalankodás.

Bőrbarát fésűk és pengék

A hajvágó pengéi és fésűi lekerekített végekkel

rendelkeznek a biztonságos, egyenletes

hajvágás érdekében.

Önélező, acél vágópengék

A hajvágó önélező acélpengéit úgy tervezték,

hogy mindig egyenletes eredményt

nyújtsanak.

Kompakt és könnyű

Ez a családbarát hajvágó ideális a gyermekek

számára, ergonomikus kialakítású, rendkívül

könnyű és egyszerűen használható.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Használja ki a hajvágó maximális

teljesítményét vezetékes üzemmódban, vagy 8

óra töltés után 60 perc vezeték nélküli

üzemidővel a teljes szabadságért.

Könnyű tisztítás

Az elektromos hajvágó tisztítása egyszerű.

Csak pattintsa ki a fejet a pengék kioldásához

és tisztításához.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek.

Karbantartást nem igényel

Könnyen fenntartható nyírási teljesítmény – a

pengéink soha nem igényelnek olajozást.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Hosszbeállítások száma: 11

A hosszbeállítások széles választéka: 3-tól 21

mm-ig

Vágásszélesség: 41 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 2 mm-enként

Egyszerű használat

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra

Tisztítás: Száraz tisztítás kefével

Áramforrás

Működési idő: 60 perc

Töltési idő: 8 óra

Elem típusa: NiMH

Szerviz

Garancia: 2 év garancia
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