
Машинка за

подстригване

Hairclipper series 5000

 

75 минути работа

Точност: 3-41 мм

 

QC5345/15
Повече мощност, по-добро

подстригване

Тази мощна машинка за подстригване Philips се справя и с най-дебелия косъм, благодарение

на острите стоманени ножчета и най-мощната литиево-йонна батерия на пазара. Едно

бързо зареждане осигурява достатъчно енергия за 75 минути работа без кабел.

Лесна употреба

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят, не се нуждае от смазване

Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

Просто изплаквате

Представяне

Високоефективни самонаточващи се ножчета от стомана

Повече мощност, по-добро подстригване

21 заключващи се настройки за дължина – от 0,5 до 41 мм

Гребенът за следване на контура следва всяка извивка на главата ви.

75 минути работа без кабел след бързо 1-часово зареждане.



Машинка за подстригване QC5345/15

Акценти Спецификации

21 заключващи се настройки за дължина

Двата регулируеми гребена осигуряват настройки за

дължина от 3 до 41 мм, с точно 2 мм между

съседните стъпки. Можете да използвате уреда и

без гребен – за късо подстригване с дължина 0,5 мм.

Светлинен индикатор

Индикаторът свети в зелено, когато батерията е

напълно заредена, и мига в оранжево, когато остава

заряд за 10 минути работа.

Създадена за дълъг живот

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция,

работят с напреженията в цял свят и никога не се

нуждаят от смазване.

Следва всяка извивка

Машинката за подстригване следва леко контурите на

главата ви за бързо, равномерно и удобно

подстригване на косата.

Захранване с литиево-йонна батерия

Мощната литиево-йонна батерия на машинката за

подстригване Philips издържа 75 минути след 1-

часово зареждане. А бързото 10-минутно зареждане

ви дава 10 минути време за работа – винаги в

готовност, когато ви потрябва.

Самонаточващи се ножчета от стомана

Стоманените ножчета на тази електрическа

самобръсначка се допират леко едно до друго, при

което се самозаточват, докато използвате уреда!

Ножчетата се запазват изключително остри, за да

работят винаги прецизно и ефикасно, но имат

заоблени върхове, които предпазват кожата ви.

Миещи се

Просто разгънете главата на машинката и я

почистете основно, като я изплакнете с течаща вода.

Сервиз

2 години международна гаранция

Аксесоари

Четка за почистване

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 41 мм

Множество настройки на дължината: 20

Прецизност (стъпка): 2 мм

Различни настройки за дължина: 3-41 мм

Без необходимост от поддръжка – не се нуждае

от смазване

Самозаточващи се ножчета от неръждаема

стомана

Дизайн

Повърхност: Хромирана

Лесно захващане: Странични панели

Форма: Ергономична

Лесна употреба

Регулируеми направляващи гребени

Дисплей: Индикатор за зареждане

Система за захранване

Тип батерия: литиево-йонна

Време за зареждане: 1 час

Време за работа: 75 минути
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