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Ostrza ze stali szlachetnej

11 ustawień długości

60 min działania po 8 godz.
ładowania

Nasadka grzeb. do
przerzedzania włosów

 

QC5132/15

Strzyżenie wszystkich członków rodziny
z naszą najcichszą maszynką dla dzieci i dorosłych

Strzyżenie włosów wszystkich członków rodziny jeszcze nigdy nie było tak proste.

Silniczek tej maszynki ma dużą moc, a jednocześnie jest bardzo cichy. Urządzenie

oferuje wygodne zasilanie akumulatorowe i jest wyposażone w dodatkową

nasadkę grzebieniową do przerzedzania włosów, która pomaga uzyskać idealnie

wykończoną, naturalnie wyglądającą fryzurę.

Wygodne użytkowanie

11 ustawień długości: od 3 do 21 mm lub 0,5 mm bez nasadki grzebieniowej

Mała i lekka zapewnia wygodną obsługę

8 godzin ładowania wystarcza na 60 minut pracy przy zasilaniu akumulatorowym

Otwierana głowica ułatwiająca czyszczenie

Zestaw zawiera pokrowiec umożliwiający wygodne przechowywanie

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Ciche działanie pomimo ogromnych możliwości

Zaokrąglone nasadki i ostrza zapobiegają podrażnieniom skóry

Znajdź swój styl

Nasadka grzebieniowa do przerzedzania włosów pozwala uzyskać naturalnie

wykończoną fryzurę

Trwałość

Niezwykle wydajny element tnący z samoostrzącymi się ostrzami

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć

Ostrza niewymagające smarowania
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Zalety

11 blokowanych ustawień długości

Wystarczy wybrać i zablokować żądane

ustawienie długości. Regulowana nasadka

grzebieniowa umożliwia regulację długości w

zakresie od 3 do 21 mm. Różnica między

kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie

2 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko

przyciąć włosy do długości 0,5 mm.

Bardzo cicha

Rodzinna maszynka do strzyżenia firmy Philips

została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu

spokoju i bezpieczeństwa

zarówno dzieciom, jak i rodzicom . Płynnie

działający, wydajny silniczek urządzenia

charakteryzuje się niższym poziomem drgań.

Rodzinna maszynka do strzyżenia firmy Philips

to najcichsza maszynka, z której mogą

korzystać i dorośli, i dzieci.

Delikatne nasadki i ostrza

Zaokrąglone nasadki i ostrza płynnie

przesuwają się po skórze, nie powodując

zadrapań, co pozwala bezpiecznie i wygodnie

przystrzyc włosy.

Samoostrzące się ostrza ze stali

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

dłużej zachowują ostrość i zapewniają

najwyższą jakość strzyżenia, nie wymagając

jednocześnie skomplikowanej konserwacji.

Mały i lekki

Mała i lekka konstrukcja umożliwia łatwe

przesuwanie maszynki po głowie. Bez względu

na to, czy strzyżesz włosy osobie dorosłej czy

dziecku, ergonomiczny kształt ułatwia

obracanie urządzenia i zapewnia optymalną

kontrolę, co daje większy komfort podczas

strzyżenia.

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Używaj maszynki do strzyżenia w trybie

zasilania sieciowego lub akumulatorowego, co

zapewnia maksymalną moc i swobodę

60 minut pracy przy zasilaniu

akumulatorowym po 8 godzinach ładowania.

Łatwe czyszczenie

Wystarczy otworzyć głowicę i użyć dołączonej

szczoteczki do czyszczenia, aby wymieść

pozostałe włoski.

Nasadka grzeb. do przerzedzania włosów

Dołączana nasadka grzebieniowa do

przerzedzania włosów pozwala przyciąć je na

różne długości. Użyj jej, aby uzyskać

odpowiednią fakturę i objętość włosów oraz

stworzyć naturalnie wyglądające fryzury

odpowiednie dla wszystkich członków rodziny.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

System tnący

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Liczba ustawień długości: 11

Zakres ustawień długości: Od 3 do 21 mm

Szerokość nożyka: 41 mm

Precyzja (wielkość odstępów): Co 2 mm

Zasilanie

Czas ładowania: 8 godzin

Czas działania: 60 minut

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Łatwa obsługa

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

konserwacji

Czyszczenie: Czyszczenie na sucho za pomocą

szczotki

Serwis

Gwarancja: 2 lata gwarancji
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