
Kotiparturi

Hairclipper series
5000

 

45 min, siistiminen

Tarkkuus: 3–41 mm

Kampa

 

QC5335

Aina tasainen leikkaus
Tasainen leikkaus joka kerta pään muotoja myötäilevällä kammalla. Philips-

kotiparturin pituusasetukset on helppo valita ja lukita. Voit valita 21

pituusasetuksesta väliltä 0,5 mm ja 41 mm.

Helppokäyttöinen

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä

Mukana kampa, sakset ja säilytyskotelo

Helposti avattava pää helpottaa puhdistamista harjalla

45 minuuttia johdotonta käyttöä 8 tunnin latauksella

Akun merkkivalo näyttää akun latauksen

Suorituskyky

Tehokkaat itseteroittuvat teräksiset terät

Aina tasainen leikkaus

21 lukittavaa pituusasetusta, 0,5–41 mm

Pään muotoja myötäilevä kampa seuraa muotoja tarkasti.



Kotiparturi QC5335/80

Kohokohdat Tekniset tiedot

21 lukittavaa pituusasetusta

Kahdessa säädettävässä kammassa on

pituusasetukset väliltä 3–41 mm tarkalleen

2 mm välein. Voit käyttää laitetta myös ilman

kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

Akun merkkivalo

Akun merkkivalo palaa vihreänä, kun akku on

täysi.

Lisäksi sakset, ohjauskampaa ja kotelo

Sisältää kaiken, mitä tarvitset ammattimaiseen

hiustenleikkuuseen kotona. Kamman ja

saksien lisäksi mukana tulee kätevä

säilytyskotelo, jotta kotiparturi ja lisätarvikkeet

pysyvät yhdessä.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu,

automaattinen jännitteenvalinta, eikä niitä

tarvitse öljytä.

Helppo puhdistaa

Napsauta trimmerin pää auki ja käytä mukana

tulevaa puhdistusharjaa irtokarvojen

poistamiseen.

Seuraa pään muotoja

Kotiparturi seuraa hellästi pään muotoja ja

takaa nopean, tasaisen ja mukavan

hiustenleikkuun.

Tehokas johdoton

Voit käyttää johdottomasti tai verkkovirralla.

Saat 45 minuuttia johdotonta käyttöaikaa 8

tunnin latauksella.

Itseteroittuvat teräksiset terät

Sähköparranajokoneen teräksiset terät

koskettavat kevyesti toisiaan ja teroittuvat

samalla, kun trimmaat! Terät pysyvät erittäin

terävinä, minkä ansiosta karvojen ajaminen on

siistiä ja tehokasta. Pyöristetyt päät suojaavat

ihoa.

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Lisätarvikkeet

Parturintarvikkeet: Muotoilukampa ja sakset

Puhdistusharja

Ylellinen kotelo

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 41 mm

Pituusasetusten määrä: 20

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm

Pituusasetusalue: 3–41 mm

Ei vaadi huoltoa, eikä öljyä

Itseteroittuvat terät ruostumatonta terästä

Muotoilu

Käteen sopiva kahva: Sivupaneelit

Muoto: Ergonominen

Helppokäyttöinen

Säädettävät ohjauskammat

Näyttö: Latauksen ilmaisin

Virransyöttö

Akun/pariston tyyppi: NiMH

Latausaika: 8 tuntia

Käyttöaika: 45 minuuttia
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