
 

Zastrihávač vlasov

 
Čepele z nehrdzavejúcej ocele

11 nastavení dĺžky

60 min bezšn. použitia/8 h
nabíjania

 

QC5130/15

Vytvorte účes celej svojej rodine
pomocou nášho tichého strihača určeného pre dospelých i

deti

Strihanie vlasov členov vašej rodiny ešte nikdy nebolo také jednoduché. Tento

zastrihávač ponúka výkonný, no mimoriadne tichý motor, ergonomický tvar, ako aj

čepele a hrebeňové nástavce šetrné k pokožke, a k tomu navyše aj dokonalé

pohodlie bezšnúrového napájania.

Jednoduché používanie

11 uzamykacích nastavení dĺžky: od 3 do 21 mm alebo 0,5 mm bez nástavca

Kompaktný a ľahký pre jednoduchú a pohodlnejšiu manipuláciu

60 minút bezšnúrového používania po 8 hodinách nabíjania

Výklopné otváranie hlavy uľahčuje čistenie

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Tichý a vysoký výkon

Zaoblené hrebeňové nástavce a hrany čepelí zabraňujú podráždeniu pokožky

Odolná konštrukcia

Výkonná strihacia jednotka so samoostriacimi čepeľami

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie

Čepele netreba nikdy mazať



Zastrihávač vlasov QC5130/15

Hlavné prvky

11 uzamykacích nastavení dĺžky

Použitím nastaviteľného hrebeňa jednoducho

nastavte a uzamknite požadované nastavenie

dĺžky. Hrebeňový nástavec umožňuje vybrať z

nastavení dĺžky od 3 do 21 mm

odstupňovaných presne po 2 mm. Prípadne

môžete zariadenie použiť bez nástavca a

docieliť tak dĺžku strihu iba 0,5 mm.

Ultra tichý

Cieľom tohto rodinného strihača vlasov od

spoločnosti Philips je spokojnosť detí aj

dospelých. Jeho tichý motor je navrhnutý tak,

aby zabezpečoval vysoký výkon pri znížených

vibráciách. Rodinný strihač od spoločnosti

Philips je náš najtichší strihač určený pre

dospelých aj deti.

Hrebene a čepele jemné k pokožke

Zaoblené hrebeňové nástavce a hrany čepelí

kĺžu po pokožke hladko a bez poškriabania,

aby vám vždy poskytli bezpečné a príjemné

ostrihanie.

Samoostriace oceľové čepele

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

zostanú ostré dlhšie a zaistia špičkový výkon

strihania pri minimálnej údržbe.

Kompaktný a ľahký

Kompaktný a ľahký dizajn umožňuje tomuto

rodinnému strihaču vlasov jednoduchý a

hladký pohyb po hlave. Či už striháte vlasy

dospelého alebo dieťaťa, jeho ergonomický

tvar pre ľahké manévrovanie a optimálne

ovládanie prináša pohodlnejšie ostrihanie

vlasov.

Sieťové a výkonné bezšnúrové napájanie

Použite zastrihávač s pripojením do siete alebo

s napájaním na batériu a získajte maximálny

výkon a slobodu. Po 8 hodinách nabíjania ho

môžete používať 60 minút bez pripojenia do

siete.

Jednoduché čistenie

Jednoducho vyklopte hlavu a pomocou

dodanej čistiacej kefky odstráňte zachytené

vlasy.

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Poskytujeme na ne 2-ročnú celosvetovú záruku

a navyše vyhovujú svetovým štandardom

vstupného napätia.

Bez potreby oleja

Bez potreby oleja pre jednoduchú údržbu a

úsporu vášho času.
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Technické údaje

Strihací systém

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Počet nastavení dĺžky: 11

Rozsah nastavení dĺžky: Od 3 do 21 mm

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Po 2 mm

Jednoduché používanie

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Čistenie: Suché čistenie kefkou

Napájací systém

Prevádzkový čas: 60 minút

Čas nabíjania: 8 hodín

Typ batérie: NiMH

Servis

Záruka: Dvojročná záruka
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