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conturul

 

QC5350/80

Precizie maximă, efort minim
Sistem avansat de urmărire a conturului

Maşina de tuns de ultimă generaţie de la Philips oferă combinaţia perfectă între

precizie, putere şi tehnologie nouă pentru a garanta rezultate profesionale acasă,

de fiecare dată.

Precizie maximă

Afişaj cu LED-uri pentru setarea lungimii

Pieptene avansat care urmăreşte conturul, pentru viteză şi confort

Lamele şi pieptenii delicaţi protejează pielea

Precizie profesională: 40 setări de lungime cu blocare, pentru precizie

Efort minim

Piepteni cu ghidaj reglabili pentru confort suplimentar

100% lavabil pentru curăţare uşoară

Sistem de încărcare rapidă a bateriei: utilizare fără fir timp de 1 h/60 minute

Utilizare cu şi fără fir

Încărcarea bateriei, indicaţie pentru baterie încărcată şi descărcată

Produsul se livrează cu o carcasă de lux, pentru depozitare şi protecţie

Lame cu ascuţire automată

Lubrifiere pe viaţă



Maşină de tuns profesională QC5350/80

Repere

Afişaj cu LED-uri pentru setarea lungimii

Un afişaj cu LED-uri indică intervalul de

lungimi, pentru selectare şi setare facile

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptenii 2D urmează delicat contururile

capului dvs., pentru un tuns mai fin, uniform şi

confortabil.

Protejează pielea

Marginile rotunjite ale lamelor şi pieptenilor

maşinii dvs. de tuns Philips sunt concepute

pentru a evita zgârierea pielii, pentru o

experienţă mai confortabilă.

Piepteni cu ghidaj reglabil

Selectaţi şi setaţi uşor lungimea dorită a

părului, fără a schimba accesoriile.

100% lavabil

Spălaţi maşina de tuns Philips uşor, sub jet de

apă, pentru o curăţare eficientă.

Încărcare rapidă a bateriei

Bateria Li-Ion se încarcă complet într-o oră şi

oferă putere constantă maxim 60 minute, la

utilizare fără fir.

Utilizare cu şi fără fir

Pentru flexibilitate şi confort, maşina de tuns

poate fi utilizată cu sau fără cablul de

alimentare.

Indicator baterie

Un afişaj luminos clipeşte în alb pentru a

indica încărcarea bateriei şi se aprinde complet

când aceasta este încărcată complet.

Carcasă de depozitare de lux

Păstraţi la un loc produsul şi accesoriile în

carcasa de lux. Aceasta include un pieptene de

coafat, foarfece şi o perie de curăţare.

Lame cu ascuţire automată

Lamele din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată, rămân mai mult timp ascuţite şi

asigură performanţe de tăiere superioare.

Lubrifiere pe viaţă

Nu este necesară lubrifierea.

Gama de 40 de setări de lungime

2 piepteni oferă o gamă completă de 40 de

setări de lungime, între 3 şi 40, cu o precizie

de 1 mm pentru fiecare pas mărit.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 41 mm

Numărul setărilor de lungime: 40

Gama setărilor de lungime: 3-42 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 1 mm

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată

Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Uşor de utilizat

Mărire sau micşorare: Reglarea cu uşurinţă a

setărilor de lungime

Afişaj: Indicator încărcare, Setări de lungime

Sistem de alimentare

Tip baterie: Li-ion

Durată de încărcare: 1 oră

Durată de funcţionare: 60 de minute

Design

Finisaj: Indicator cu LED

Formă: Ergonomic

Mâner uşor: Panouri laterale

Accesorii

Perie de curăţat

Instrumente pentru frizeri: Pieptene pentru

coafat & foarfece

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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