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S nástavcom sledujúcim kontúry

 

QC5339

Maximálna presnosť, minimálna námaha
Pokročilý systém sledovania kontúr

Tento nabíjateľný strihač vlasov je vybavený patentovaným nastavovacím krúžkom

na jednoduché nastavenie dĺžky. Mimoriadna presnosť a špičkový hrebeňový

nástavec sledujúci kontúry zaručia rýchlejšie a pohodlnejšie ostrihanie vlasov.

Maximálna presnosť

Vylepšený hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Čepele a hrebeňové nástavce jemné k pokožke

Profesionálna presnosť: 40 presne zaistených nastavení dĺžky

Minimálna námaha

Nastaviteľné vodiace hrebene pre väčšie pohodlie

100% umývateľný vodou pre jednoduché čistenie

Efektívny systém napájania: 8 hodín/60 minút

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Nabíjanie batérie, úplne nabitá a takmer vybitá batéria

Samoostriace čepele

Bez potreby mazania
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Hlavné prvky

Hrebeň sledujúci kontúry

2D hrebeňové nástavce jemne sledujú kontúry

hlavy a zaistia plynulé, rovnomerné a

pohodlné strihanie.

Jemný k pokožke

Zaoblené hrany čepelí vášho strihača vlasov

Philips a hrebeňových nástavcov sú navrhnuté

tak, aby predchádzali poškriabaniu pokožky a

zabezpečili pohodlnejšie strihanie.

Nastaviteľné vodiace hrebene

Jednoduchý výber a nastavenie požadovanej

dĺžky vlasov bez otravného vymieňania

nástavcov.

100 % umývateľný

Jednoducho a dôkladne umyte svoj strihač

vlasov Philips tečúcou vodou.

Efektívny systém napájania

Batéria sa úplne nabije za 8 hodín a poskytuje

konštantné bezšnúrové napájanie po dobu 60

minút.

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Flexibilné a pohodlné používanie strojčeka s

napájacím káblom alebo bez neho.

Ukazovateľ stavu batérie

Keď sa batéria nabíja, indikátor bliká nabielo.

Po úplnom nabití svieti nepretržite.

Samoostriace čepele

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

zostanú ostré dlhšie a zaistia špičkový výkon

strihania.

Bez potreby mazania

Zariadenie netreba mazať.

40 rôznych nastavení dĺžky

Dva hrebeňové nástavce možno nastaviť na 40

nastavení dĺžky od 3 do 40 milimetrov s

presnosťou na 1 mm.
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Počet nastavení dĺžky: 40

Rozsah nastavení dĺžky: 3 – 42 mm

Presnosť (veľkosť krokov): po 1 mm

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele:

áno

Bez potreby údržby - nie je potrebný olej: áno

Jednoduché používanie

Nastavovací krúžok: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Displej: Indikátor nabíjania

Napájací systém

Typ batérie: NiMH

Čas nabíjania: 8 hodín

Prevádzkový čas: 60 minút

Dizajn

Jednoduché uchytenie: Bočné panely

Tvarovanie: Ergonomický

Príslušenstvo

Čistiaca kefa: áno

Služba

2-ročná celosvetová záruka: áno
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