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Professzionális teljesítmény
Akár a legvastagabb haj vágására is

A nagyteljesítményű hajvágóval akár a legvastagabb hajat is könnyen levághatja

az ultraéles vágókéseknek és a jelenleg kapható legnagyobb teljesítményű

lítiumion-akkumulátornak köszönhetően. Egy gyors töltéssel 75 percig

használhatja a készüléket vezeték nélküli üzemmódban.

Akár a legvastagabb haj vágására is

A jelenleg kapható legnagyobb teljesítményű akkumulátor

Maximális precizitás

Speciális kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

A bőrbarát pengék és vezetőfésűk gyengédek a bőrhöz

Nagy pontosság: 20 rögzíthető hosszúságbeállítás

Minimális erőfeszítés

Állítható vezetőfésűk a még kényelmesebb használatért

100% mosható kialakítás az egyszerű tisztítás érdekében

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Folyamatban lévő töltés / feltöltött akkumulátor / alacsony akkumulátortöltés jelzése

Önélező pengék

Nem igényel olajozást vagy zsírzást
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Fénypontok

Maximális teljesítmény

A lítiumion-akkumulátor 1 óra alatt töltődik fel,

akár 75 perc vezeték nélküli használatot téve

lehetővé.

Kontúrkövető fésű

A 2 dimenziós vezetőfésűk követik a fej

formáját, így egyenletes és kényelmes

hajvágást tesznek lehetővé.

Bőrbarát

Lekerekített szélüknek köszönhetően a pengék

és a fésűk nem karcolják meg a bőrét, így

sokkal kellemesebbé teszik a hajvágást.

Állítható vezetőfésűk

A kívánt hajhossz egyszerű kiválasztása és

beállítása a tartozékok váltogatása nélkül.

100%-ban mosható

Csap alatt kényelmesen lemosható, így

alaposan tisztítható.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

A rugalmasabb és kényelmesebb használat

érdekében a hajnyíró vezeték nélkül is

használható.

Akkumulátor-jelző

A fehéren felvillanó fény jelzi, hogy az

akkumulátor töltése folyamatban van, és akkor

vált állandóra, ha az akkumulátor teljesen fel

van töltve.

Önélező pengék

A rozsdamentes acélból készült önélező

pengék hosszabb ideig maradnak élesek, és

kiváló vágásteljesítményt nyújtanak.

Nem igényel olajozást vagy zsírzást

Nem igényel olajozást.

A hosszbeállítások széles választéka

A 2 fésűvel 20 különböző hosszúságbeállítás

érhető el, 3-tól 41 mm-ig, 2 mm-es

lépésközzel.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágásszélesség: 41 mm

Hosszbeállítások száma: 20

A hosszbeállítások széles választéka: 3-

41 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 2 mm

Rozsdamentes acélból készült, önélező

vágópengék

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

Könnyen használható

Kijelző: Töltésjelző

Állítható vezetőfésűk

Áramforrás

Akkumulátor típusa: Li-ion

Töltési idő: 1 órás

Működési idő: 75 perc

Kivitel

Kidolgozás: Krómbevonatú fém

Forma: Eergonomikus

Kényelmes fogás: Oldalsó panelek

Tartozékok

Tisztító kefe

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑07‑25

Verzió: 11.0.1

EAN: 87 10103 52315 4

www.philips.com

http://www.philips.com/

