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75 min działania

Ustawienia: 3–41 mm

 

QC5345/15

Większa moc, lepsze

strzyżenie
Ta maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips ma dużą moc i umożliwia

przycięcie nawet najgrubszych włosów dzięki niezwykle ostrym, stalowym

ostrzom i najbardziej wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu na rynku.

Jedno szybkie ładowanie dostarcza mocy wystarczającej na 75 minut działania

akumulatorowego.

Łatwe użytkowanie

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania, nie wymaga smarowania

Wskaźnik wskazujący stan naładowania akumulatora

Wystarczy opłukać

Wydajność

Niezwykle wydajne, samoostrzące się ostrza

Większa moc, lepsze strzyżenie

21 ustawień długości — od 0,5 mm do 41 mm

Elastyczna nasadka grzebieniowa dopasowuje się do kształtu głowy.

Godzinne ładowanie wystarcza na 75 minut działania akumulatorowego



maszynka do strzyżenia włosów QC5345/15

Zalety Dane techniczne

21 ustawień długości

Dwie regulowane nasadki grzebieniowe

umożliwiają regulację długości w zakresie od 3

do 41 mm. Różnica między kolejnymi

ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można

również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy

do długości 0,5 mm.

Wskaźnik naładowania

Wskaźnik naładowania świeci na zielono, gdy

urządzenie jest w pełni naładowane, oraz miga

na pomarańczowo, gdy pozostały czas pracy

wynosi 10 minut.

Trwała konstrukcja

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej

cechują się trwałą konstrukcją. Są objęte 2-

letnią światową gwarancją, mają uniwersalny

zakres napięć i nie trzeba ich smarować.

Dopasowanie do kształtu głowy

Maszynka do strzyżenia włosów delikatnie

dopasowuje się do kształtu głowy i zapewnia

szybkie, równe i wygodne strzyżenie.

Akumulator litowo-jonowy

Trwały akumulator litowo-jonowy maszynki do

strzyżenia włosów firmy Philips zapewnia 75

minut działania po godzinie ładowania.

Szybkie 10-minutowe ładowanie wystarcza na

10 minut działania, więc z urządzenia można

skorzystać praktycznie w każdej chwili.

Samoostrzące się ostrza ze stali

Stalowe ostrza golarki elektrycznej delikatnie

ocierają się o siebie, dzięki czemu ostrzą się

podczas przycinania! Pozostają idealnie ostre,

dzięki czemu zawsze dokładnie i skutecznie

tną włosy, a jednocześnie mają zaokrąglone

krawędzie, które chronią skórę.

Możliwość mycia w wodzie

Wystarczy otworzyć głowicę i opłukać ją

dokładnie pod bieżącą wodą.

Serwis

2 lata gwarancji

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

System tnący

Szerokość nożyka: 41 mm

Liczba ustawień długości: 20

Precyzja (wielkość odstępów): co 2 mm

Zakres ustawień długości: 3–41 mm

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Wzornictwo

Wykończenie: Metalowa, chromowana płytka

Wygodny chwyt: Panele boczne

Kształt: Ergonomiczny

Łatwa obsługa

Regulowane grzebienie prowadzące

Wyświetlacz: Wskaźnik ładowania

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowa

Czas ładowania: 1 godzina

Czas działania: 75 minut
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