
 

Philips
Plaukų kirpimo mašinėlė

QC5170
Kirpkitės savo plaukus

Net sunkiai pasiekiamose vietose
Pristatome pirmąją kirpimo mašinėlę, kuri buvo specialiai sukurta kirpti savo paties plaukus, 
naudojant 180° pakreipiamą galvutę ir formą atitinkančią konstrukciją. Galite lengvai pasiekti 
net sunkiausiai pasiekiamas vietas. Dar niekad nebuvo taip lengva kirpti savo paties plaukus!

Specialiai sukurta naudoti patiems
• 180º pakreipiama kirpimo mašinėlės galvutė
• Patogi rankena suteikia visišką valdymą

Geresni rezultatai
• Kontūrus atkartojančios šukos
• 10 fiksuojamo ilgio nustatymų 0–21 mm
• Savaime pasigalandantys nerūdijančio plieno peiliukai
• Ypač galingas variklis

Tikslus ir lygus kontūro formavimas
• Koreguojantis peiliukas
 



 180º pakreipiama kirpimo mašinėlės 
galvutė

Dar niekad nebuvo taip lengva kirpti savo plaukų 
plaukus, naudojant 180° pakreipiamą kirpimo 
mašinėlės galvutę; galite lengvai pasiekti sunkiausiai 
pasiekiamas vietas.

Patogi rankena suteikia visišką valdymą

Specialiai sukurta kirpti savo paties plaukus

Kontūrus atkartojančios šukos

Unikalios kontūrus atkartojančios šukos gerai 
atkartoja jūsų galvos kontūrus, taip užtikrindamos 
lygų ir vienodą kirpimą.

10 fiksuojamo ilgio nustatymų 0–21 mm

Reguliuojamos permatomos kirpimo mašinėlės 
šukose numatyta 10 fiksuojamo ilgio nustatymų, 
įvairaus stiliaus šukuosenoms iki 21 mm ilgio kurti. 
Apsauginis užraktas užfiksuoja pasirinktą ilgio 
nustatymą.

Savaime pasigalandantys nerūdijančio 
plieno peiliukai

Naujausi, savaime pasigalandantys nerūdijančio 
plieno peiliukai nukreipia ir tiksliai bei lygiai kerpa 
plaukus.
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Specifikacijos
Maitinimo sistema
• Įkrovimo laikas: 8 valanda (valandos)
• Veikimo laikas: 60 minutė (s)
• Pakartotinai įkraunama – su laidu / be laido
• Be laido: Veikia su arba be laido

Kirpimo sistema
• Savaime pasigalandantys nerūdijančio plieno 

peiliukai
• Kirptuvo plotis: 41 mm
• Tepimas visą eksploatavimo laikotarpį: Savaime 

pasigalandančių peiliukų nereikia sutepti

Priedai
• Valymo šepetėlis
• Įkroviklis

Garantija
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
•
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