
 

aparat de tuns pentru
întreaga familie

 
Lame din oţel inoxidabil

11 setări de lungime

Utilizare 60 min/încărcare 8 ore

 

QC5130/15

Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
cu cel mai silenţios aparat de tuns pentru adulţi/copii

Tunderea părului membrilor familiei dvs. nu a fost niciodată mai uşoară. Acest

aparat de tuns are un motor puternic, dar extrem de silenţios, un design

ergonomic, lame şi vârfuri ale pieptenilor prietenoase cu tenul, cât şi comoditatea

desăvârşită oferită de sursa de alimentare fără fir.

Uşor de utilizat

11 setări de lungime blocabile: între 3 şi 21 mm sau 0,5 mm fără pieptene

Compactă şi uşoară pentru manevrare uşoară, fără oboseală

60 minute de utilizare fără fir după o încărcare de 8 ore

Capul cu deschidere automată facilitează curăţarea

Cea mai bună performanţă pentru a te simţi excelent

Performanţă silenţioasă şi puternică

Vârfurile de lame şi pieptenii rotunjiţi previn iritarea pielii

Făcut să reziste

Element tăietor de înaltă performanţă cu lame cu ascuţire automată

2 ani de garanţie, tensiune universală

Lamele nu trebuie unse niciodată
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Repere

11 setări pentru lungime blocabile

Pur şi simplu selectează şi blochează setarea

de lungime dorită utilizând pieptenele reglabil,

care furnizează setări de lungime de la 3 la 21

mm, cu exact 2 mm între fiecare lungime. Sau

se poate utiliza fără pieptene pentru un tuns

scurt de 0,5 mm.

Extrem de silenţioasă

Acest aparat de tuns Philips pentru întreaga

familie este concepută pentru liniştea copiilor

şi a părinţilor. Motorul său cu funcţionare lină

este conceput pentru o performanţă puternică

şi vibraţii reduse. Aparatul de tuns Philips

pentru întreaga familie este maşina noastră

cea mai silenţioasă atât pentru adulţi, cât şi

pentru copii.

Piepteni şi lame delicate cu pielea

Pieptenii rotunjiţi şi vârfurile lamelor alunecă

lin pe piele fără a zgâria, pentru a oferi un tuns

sigur şi plăcut de fiecare dată.

Lame din oţel cu ascuţire automată

Lamele din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată, rămân mai mult timp ascuţite şi

asigură performanţe de tăiere superioare cu

întreţinere minimă.

Compactă şi uşoară

Graţie designului compact şi uşor, acest aparat

de tuns pentru întreaga familie se deplasează

lin pe suprafaţa capului. Indiferent dacă tundeţi

părul adulţilor sau al copiilor, forma

ergonomică ajută la manevrarea uşoară şi

controlul optim, ceea ce duce la o experienţă

de tundere confortabilă.

Utilizare cu fir şi fără fir puternică

Utilizaţi aparatul de tuns fără fir sau cu fir

pentru putere şi libertate maxime, cu 60 de

minute de utilizare fără fir după 8 ore de

încărcare.

Uşor de curăţat

Doar deschide capul şi foloseşte peria de

curăţare furnizată pentru a îndepărta orice fire

de păr rămase.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt create

să dureze. Acestea vin cu o garanţie

internaţională de 2 ani şi compatibilitate cu

tensiunea universală.

Nu este necesară lubrifierea

Nu este necesară lubrifierea, pentru întreţinere

uşoară şi economisirea banilor tăi.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Numărul setărilor de lungime: 11

Gama setărilor de lungime: De la 3 la 21 mm

Lăţime cuţit: 41 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): Din 2 în 2 mm

Uşor de utilizat

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Curăţare: Curăţare uscată cu peria

Sistem de alimentare

Durată de funcţionare: 60 de minute

Durată de încărcare: 8 ore

Tip baterie: NiMH

Service

Garanţie: 2 ani garanţie
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