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Z nasadką grzebieniową

 

QC5339

Maksymalna precyzja, minimalny wysiłek
Zaawansowany system dopasowania do kształtu twarzy

Ta ładowana maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips wyposażona jest w

opatentowany pierścień ułatwiający regulację długości włosów. Wspaniała

precyzja i zaawansowana nasadka grzebieniowa dopasowująca się do kształtu

głowy zapewniają szybsze i bardziej komfortowe strzyżenie.

Maksymalna precyzja

Zaawansowana, dopasowująca się nasadka grzebieniowa — szybkie i wygodne

przycinanie

Delikatne ostrza i nasadki są przyjazne dla skóry.

Profesjonalna precyzja: 40 blokowanych ustawień długości

Minimum wysiłku

Regulowane grzebienie prowadzące zapewniają dodatkową wygodę

Łatwość czyszczenia dzięki możliwości mycia w wodzie

Efektywny system zasilania: 8 godzin/60 minut

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Ładowanie akumulatora, wskaźnik pełnego i niskiego poziomu naładowania

Samoostrzące się ostrza

Nie wymaga smarowania



Hair Clipper Pro QC5339/15

Zalety

Elastyczna nasadka grzebieniowa

Nasadki grzebieniowe 2D delikatnie

dopasowują się do kształtu głowy i zapewniają

gładkie, dokładne i komfortowe strzyżenie.

Łagodna dla skóry

Zaokrąglone krawędzie ostrzy i nasadek

maszynki do strzyżenia włosów firmy Philips

zaprojektowano tak, aby zapobiec

zadrapaniom i zapewnić komfortowe

korzystanie z urządzenia.

Regulowane grzebienie prowadzące

Prosty wybór i ustawienie żądanej długości

włosów bez konieczności wymiany nasadki.

Możliwość mycia w wodzie

Maszynkę do strzyżenia włosów firmy Philips

można dokładnie i wygodnie umyć pod

bieżącą wodą.

Efektywny system zasilania

Pełna naładowanie akumulatora zajmuje 8

godzin i wystarcza na 60 minut

bezprzewodowego działania

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Golarki można używać zarówno z przewodem

zasilającym, jak i bez, co zapewnia

elastyczność i wygodę.

Wskaźnik akumulatora

Wskaźnik świetlny miga na biało, sygnalizując

ładowanie baterii i świeci stałym światłem po

jej naładowaniu.

Samoostrzące się ostrza

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

dłużej zachowują ostrość i zapewniają

najwyższą jakość strzyżenia.

Nie wymaga smarowania

Nie wymaga konserwacji.

40 ustawień długości

2 nasadki zapewniają pełen zakres 40

ustawień długości — od 3 do 40 mm z

dokładnością do 1 mm pomiędzy każdym z

ustawień.
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Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 41 mm

Liczba ustawień długości: 40

Zakres ustawień długości: 3–42 mm

Precyzja (wielkość odstępów): co 1 mm

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Łatwa obsługa

Pierścień powiększający: Wygodna regulacja

ustawień długości

Wyświetlacz: Wskaźnik ładowania

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Czas ładowania: 8 godz.

Czas działania: 60 minut

Wzornictwo

Wygodny chwyt: Panele boczne

Kształt: Ergonomiczny

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Serwis

2 lata gwarancji
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