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Mindig szabályos hajvágás
Legyen mindig tökéletesre vágott frizurája a Philips hajvágó kontúrkövető fésűjének köszönhetően. A

hosszbeállításokat igazán könnyű kiválasztani és rögzíteni. 11 hosszbeállítás közül választhat, 0,5 mm-től

egészen 21 mm-ig.

Egyszerű használat

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra

A kipattintható fejnek köszönhetően könnyen tisztítható a mellékelt tisztítókefével

Csak vezetékes használat

Teljesítmény

Nagyteljesítményű önélező acél vágópengék

Mindig szabályos hajvágás

A kontúrkövető fésű tökéletesen követi feje körvonalát.

11 rögzíthető hosszbeállítás 0,5 mm-től 21 mm-ig



hajvágó QC5315/15

Fénypontok Műszaki adatok

Tartósságra tervezve

Minden ápolási termékünket tartósságra

terveztük. 2 éves garanciájuk világszerte

érvényes, kompatibilisek a különböző országok

hálózati feszültségével, és nincs szükségük

olajozásra.

Egyszerűen tisztítható

Egyszerűen pattintsa ki a vágófejet és a

mellékelt tisztítókefével söpörje ki a hajakat.

Önélező, acél vágópengék

Az elektromos borotva acél vágópengéi

finoman egymáshoz érnek, így használat

közben élezik egymást! A pengék extra élesek

maradnak, hogy mindig tökéletes frizurát

készíthessen velük, ugyanakkor a lekerekített

végeik óvják a fejbőrt.

Csak vezetékes használat

A hálózati kábel folyamatos tápellátást biztosít

Minden hajlathoz igazodik

A hajvágó gyengéden követi a fej formáját, így

gyors, egyenletes és kényelmes hajvágást tesz

lehetővé.

11 rögzíthető hosszbeállítás

Az egyetlen állítható fésű 3 - 21 mm-es

hosszbeállításokat tesz lehetővé - az egyes

beállítások közt pontosan 2 mm-es

különbségekkel. Illetve fésű nélkül is

használhatja a készüléket 0,5 mm-es

vágáshoz.

Vágórendszer

Vágásszélesség: 41 mm

Hosszbeállítások száma: 10

A hosszbeállítások széles választéka: 3-

21 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 2 mm

Rozsdamentes acélból készült, önélező

vágópengék

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

Áramforrás

Csak vezetékes használat

Egyszerű használat

Állítható vezetőfésűk

Design

Kényelmes markolat: Oldalsó panelek

Tartozékok

Tisztítókefe

Szerviz

2 év garancia
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