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S hřebenem pro kopírování
obrysů tváře

 

QC5339

Maximální přesnost, minimální úsilí
Pokročilý systém pro kopírování obrysů tváře

Tento nabíjecí zastřihovač Philips má patentovaný nastavovací kroužek pro

snadné nastavení délky. Mimořádná přesnost a pokročilý hřeben pro kopírování

obrysů zaručují rychlejší a pohodlnější zastřižení chloupků.

Maximální přesnost

Moderní hřeben kopírování obrysů tváře pro rychlost a pohodlí

Jemné břity jsou šetrné k pokožce

Profesionální přesnost: 40 nastavení délky s možností zajištění

Minimální úsilí

Nastavitelné vodicí hřebeny pro usnadnění práce

100% omyvatelný pro snadné čištění

Výkonný systém: 8 h/60 minut

Použití s kabelem i bez něj

Indikátor nabíjení a plného a slabého akumulátoru

Samoostřicí břity

Promazáno na celou dobu životnosti
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Přednosti

Hřeben pro kopírování obrysů

Hřebeny 2D jemně sledují obrysy hlavy a

zaručují hladké a dokonce i příjemné

sestříhání.

Šetrný k pokožce

Oblé hrany břitů a hřebenů zastřihovače

Philips brání poškrábání kůže a zajišťují

příjemnější pocit.

Nastavitelné vodicí hřebeny

Snadná volba a nastavení požadované délky

vlasů bez nutnosti výměny příslušenství.

100% omyvatelný

Zastřihovač Philips můžete pohodlně důkladně

vyčistit opláchnutím pod tekoucí vodou.

Výkonný systém

Akumulátor je plně nabit během 8 hodin a

poskytne dostatek energie na 60 minut

bezdrátového použití.

Použití s kabelem i bez něj

Strojek lze pohodlně používat s napájecím

kabelem nebo bez něj, podle potřeby.

Indikátor baterie

Když se akumulátor nabíjí, světlo displeje bíle

bliká, při plném nabití trvale svítí.

Samoostřicí břity

Samoostřicí břity z nerezové oceli zůstávají

dlouho ostré a zaručují skvělý střihací výkon.

Promazáno na celou dobu životnosti

Není třeba dalšího mazání.

40 různých nastavení délky

Dva hřebeny zajišťují 40 různých nastavení

délky od 3 do 40 mm odstupňovaných po

1 mm.
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Specifikace

Střihací systém

Šířka ostříhání: 41 mm

Počet nastavení délky: 40

Rozsah nastavení délky: 3–42 mm

Přesnost (velikost kroků): po 1 mm

Samoostřicí ocelové břity: Ano

Bezúdržbový provoz - není potřeba mazat:

Ano

Snadné použití

Zoomovací kroužek: Snadná úprava nastavení

délky

Displej: Indikátor nabíjení

Napájení

Typ baterie: NiMH

Doba nabíjení: 8 hodin

Provozní doba: 60 minut

Design

Snadné uchopení: Postranní panely

Tvar: Ergonomický

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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