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Максимална прецизност, минимални усилия

Авангардна система за следване на контурите

Тази машинка за подстригване на коса Philips от висок клас предлага идеалното съчетание

от прецизност, мощност и нови технологии, гарантирайки постоянни, професионални

резултати при подстригването у дома.

Максимална прецизност

LED дисплей за настройката за дължина

Авангарден гребен за следване на контура - за бързина и удобство

Ножчетата и гребените са щадящи и нежни към кожата

Професионална прецизност: 40 прецизни настройки за дължина, със заключване

Минимални усилия

Регулируеми направляващи гребени, за допълнително удобство

100% миеща се, за лесно почистване

Система за бързо зареждане на батерията: 1 час/60 минути употреба без кабел

Използване с кабел и без кабел

Индикация за зареждане и заредена или изтощена батерия

Продуктът се предлага в луксозен калъф за съхраняване и предпазване

Самонаточващи се ножчета

Не се нуждае от смазване
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Акценти

LED дисплей за настройката за дължина

LED дисплеят показва диапазона на настройките за

дължина, за лесен избор и задаване на настройка

Гребен за следване на контура

2D гребените следват леко контурите на главата ви,

осигурявайки гладко, равномерно и удобно

подстригване на косата.

Нежност към кожата

Ножчетата със заоблени краища и гребените на тази

машинка за подстригване Philips са проектирани така,

че да не позволяват одраскване на кожата, за повече

удобство при употреба.

Регулируеми направляващи гребени

Можете лесно да изберете и зададете желаната

настройка за дължина на косата, без неудобството от

смяната на приставки.

100% миеща се

Измийте машинката за подстригване Philips удобно, с

течаща вода, за пълно почистване.

Бързо зареждане на батерията

Литиево-йонната батерия е напълно заредена след 1

час и осигурява постоянна мощност за употреба без

кабел до 60 минути.

Използване с кабел и без кабел

За гъвкавост и удобство, машинката може да се

използва с или без кабел.

Индикатор за батерията

Индикаторът за батерията мига в бяло, когато

батерията се зарежда, и започва да свети постоянно,

когато батерията се зареди напълно.

Луксозен калъф за съхранение

Съхранявайте в безопасност продукта и аксесоарите

в този луксозен калъф. Приложени са фризьорски

гребен, ножици и четка за почистване.

Самонаточващи се ножчета

Самонаточващите се ножчета от неръждаема

стомана остават остри по-дълго време и гарантират

най-добър резултат при употреба.

Не се нуждае от смазване

Не е необходимо смазване.

Диапазон от 40 настройки за дължина

Двата гребена осигуряват пълен диапазон от 40

настройки за дължина - от 3 до 40 мм, с точност от

1 мм на стъпката към всяка следваща настройка.
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Спецификации

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 41 мм

Множество настройки на дължината: 40

Различни настройки за дължина: 3-42 мм

Прецизност (стъпка): по 1 мм

Самозаточващи се ножчета от неръждаема стомана

Без необходимост от поддръжка – не се нуждае

от смазване

Лесна употреба

Регулиращ пръстен: Лесно регулиране на

настройките

Дисплей: Индикатор за зареждане, Настройки за

дължина

Система за захранване

Тип батерия: литиево-йонна

Време за зареждане: 1 час

Време за работа: 60 минути

Дизайн

Повърхност: Светодиоден (LED) индикатор

Форма: Ергономична

Лесно захващане: Странични панели

Аксесоари

Четка за почистване

Фризьорски принадлежности: Фризьорски гребен и

ножици

Сервиз

2 години международна гаранция
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