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Philips
Kotiparturi

QC5170
180° kääntyvä leikkauspää

Toimiva kädensija tarkkaan leikkaamiseen

Pään muotoja myötäilevä kampa

10 lukittavaa 0-21 mm:n pituusasetusta

Itseteroittuvat terät ruostumatonta terästä



 

Virransyöttö
• Latausaika: 8 tunti(a)
• Käyttöaika: 60 minuutti(a)
• Ladattava - johdollinen/johdoton
• Johdoton: Toimii johdon kanssa ja ilman johtoa

Leikkausjärjestelmä
• Itseteroittuvat terät ruostumatonta terästä
• Teräyksikön leveys: 41 mm
• Kestovoideltu: Itseteroittuvia teriä ei tarvitse 

öljytä

Lisätarvikkeet
• Puhdistusharja
• Laturi

Takuu
• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
•

Kotiparturi
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