
Kotiparturi

Hairclipper series
5000

 

75 min, siistiminen

Tarkkuus: 3–41 mm

 

QC5345/15 Enemmän tehoa, tarkempi

tulos
Tämä tehokas Philips-kotiparturi leikkaa paksuimmatkin hiukset, kiitos erittäin

terävien terien ja markkinoiden tehokkaimman litiumioniakun. Yhdellä nopealla

latauksella virtaa 75 minuutin langattomaan käyttöön.

Helppokäyttöinen

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä

Akun merkkivalo näyttää akun latauksen

Huuhtele puhtaaksi

Suorituskyky

Tehokkaat itseteroittuvat teräksiset terät

Enemmän tehoa, tarkempi tulos

21 lukittavaa pituusasetusta, 0,5–41 mm

Pään muotoja myötäilevä kampa seuraa muotoja tarkasti.

75 min johdotonta käyttöaikaa 1 tunnin pikalatauksella.



Kotiparturi QC5345/15

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

Valo on vihreä, kun akku on täynnä, ja vilkkuu

oranssina, kun jäljellä on 10 minuuttia.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu,

automaattinen jännitteenvalinta, eikä niitä

tarvitse öljytä.

Seuraa pään muotoja

Kotiparturi seuraa hellästi pään muotoja ja

takaa nopean, tasaisen ja mukavan

hiustenleikkuun.

Litiumioniakku

Philips-kotiparturin tehokas litiumioniakku

kestää 75 minuuttia 1 tunnin latauksella.

10 minuutin pikalatauksella saat 10 minuuttia

leikkausaikaa, joten laite on aina käyttövalmis.

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.

Pestävä

Ajopää on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: KYLLÄ

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja: KYLLÄ

Leikkausjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 41 mm

Pituusasetusten määrä: 20

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm

Pituusasetusalue: 3–41 mm

Ei vaadi huoltoa, eikä öljyä: KYLLÄ

Itseteroittuvat terät ruostumatonta terästä:

KYLLÄ

Muotoilu

Pinnoitus: Metallikromi

Sopii käteen: Sivupaneelit

Muoto: Ergonominen

Helppokäyttöinen

Säädettävät ohjauskammat: KYLLÄ

Näyttö: Latauksen ilmaisin

Virransyöttö

Akkutyyppi: Litiumioni

Latausaika: 1 tunti

Käyttöaika: 75 minuuttia
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