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Kirpkite šeimos narius
tyliausia kirpimo mašinėle tiek suaugusiuosius, tiek vaikus

Dar niekada nebuvo taip lengva kirpti plaukus šeimos nariams. Šioje kirpimo

mašinėlėje įmontuotas galingas, bet itin tyliai veikiantis variklis, kuris yra

ergonomiško dizaino, su odai švelniais peiliukais ir šukų galiukais, o maksimalų

patogumą garantuoja naudojimas be laido.

Paprasta naudoti

11 fiksuojamo ilgio nustatymų: 3 - 21mm arba 0,5 mm be šukų

Kompaktiškas ir lengvas dizainas, todėl paprasta naudoti ir nevargina

8 valandas krovę galite naudoti be laido 60 minutes

Lengvai atidaroma galvute leidžia lengvai išvalyti

Kerpa puikiai ir maloniai

Tyli ir galinga

Suapvalintos šukos ir peiliukai nedirgina odos

Sukurta amžiams

Kokybiškas kirpimo elementas su savaime pasigalandančiais plieniniais peiliukais

2 metų garantija, universali įtampa

Peiliukų nereikia tepti
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Ypatybės

11 fiksuojamo ilgio nustatymų

Tiesiog pasirinkite ir užfiksuokite

pageidaujamą ilgį naudodami reguliuojamas

šukas, kurios turi ilgio nustatymą nuo 3 iki 21

mm, 2 mm tikslumu tarp kiekvienos padalos.

Arba naudokite be šukų – tada galėsite kirpti

palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Itin tyli

Ši „Philips“ šeimyninė plaukų kirpimo

mašinėlė skirta nuraminti vaikus ir tėvus. Tyliai

veikiantis variklis yra galingas ir pasižymi

maža vibracija. „Philips“ šeimyninė plaukų

kirpimo mašinėlė yra mūsų tyliausia

suaugusiųjų ir vaikų kirpimo mašinėlė.

Odai švelnios šukos ir peiliukai

Suapvalintos šukos ir peiliukai lengvai slysta

oda ir nebraižo jos, todėl kiekvienas kirpimas

bus ramus ir malonus.

Savaime pasigalandantys plieniniai peiliukai

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo

plieno peiliukai ilgiau išlieka aštresni ir

užtikrina geriausią skutimą su minimalia

priežiūra.

Kompaktiška ir lengva

Kompaktiško dizaino ir lengva kirpimo

mašinėle lengvai juda galva. Kerpant

suaugusiųjų ar vaikų plaukus ergonomiška jos

forma leidžia lengvai manevruoti ir užtikrina

optimalų valdymą, todėl kirpti plaukus yra

patogu.

Efektyvus veikimas su ar be laido

Norėdami naudoti plaukų kirpimo mašinėlę

visu pajėgumu arba kirpti plaukus nevaržomi,

galite ją įjungti arba atjungti nuo elektros lizdo.

8 valandas krovę galite naudoti be laido 60

minučių.

Lengva valyti

Tiesiog atidarykite galvutę ir naudodami

pridėtą šepetėlį išvalykite susikaupusius

plaukus.

Sukurta amžiams

Visi kūno priežiūros gaminiai sukurti naudoti

ilgai. Jie parduodami su 2 metų pasauline

garantija ir juos galima naudoti su įvairia

įtampa.

Nereikia tepti alyva

Nereikia tepti, lengvai prižiūrimi ir taupo jūsų

laiką.
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Ilgio nustatymų skaičius: 11

Ilgio nustatymų diapazonas: Nuo 3 iki 21 mm

Kirptuvo plotis: 41 mm

Tikslumas (intervalų dydis): 2 mm

Lengva naudoti

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Valymas: Sausas valymas šepečiu

Maitinimo sistema

Veikimo laikas: 60 min.

Įkrovimo laikas: 8 val.

Baterijos tipas: NiMH

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų garantija
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