
zastřihovač vlasů

Hairclipper series
5000

 
Titanové břity

11 nastavení délky

45 min bezdrátového použití/8h
nabíjení

 

QC5360/15

Dokonalé výsledky
S hřebenem pro kopírování obrysů zastřihovače vlasů Philips budete mít vždy

rovnoměrně ostříhané vlasy. Nastavení délky se snadno vybírají a uzamykají. Máte

na výběr z 11 nastavení délek – od 0,5 mm po 21 mm.

Výkon

Vynikající střihací výkon s titanovými břity

Snadné použití

Díky otevírací hlavě je čištění přiloženým kartáčem snadné

Záruka dva roky, univerzální napětí, není třeba mazat

Kontrolka baterie zobrazuje její stav

Až 60 minut bezdrátového provozu po 8 hodinách nabíjení

Dokonalé výsledky

11 uzamykatelných nastavení délky od 0,5 mm do 21 mm

Hřeben pro kopírování obrysů sleduje každou křivku hlavy.
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Přednosti

Titanové břity

Pokročilé titanové břity zajišťují vynikající

střihací výkon a dlouhotrvající ostrost

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 2letou

celosvětovou záruku, kompatibilní univerzální

napětí a nikdy je nemusíte promazávat.

Snadné čištění

Jednoduše vyjměte zastřihovací hlavu

a použijte dodaný čisticí kartáč k odstranění

vlasů.

11 nastavení délky s možností zajištění

Nastavitelný hřeben poskytuje nastavení délky

od 3 mm do 21 mm s možnostmi nastavení po

2 mm v tomto rozmezí. Nebo jej můžete použít

bez hřebenu pro 0,5mm zastřihování.

Kontrolka baterie

Kontrolka baterie svítí zeleně, když je baterie

nabitá.

Sleduje každou křivku

Zastřihovač jemně sleduje křivky hlavy a

umožňuje rychlé, rovnoměrné a pohodlné

ostříhání.

Baterie NiMh

Použití s kabelem i bez něj pro větší flexibilitu.

Výkonné baterie NiMh vydrží až 60 minut po

8 hodinách nabíjení.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Střihací systém

Střihací materiál: Nerezová ocel s titanovým

povrchem

Šířka ostříhání: 41 mm

Počet nastavení délky: 11

Rozsah nastavení délky: 0,5–21 mm

Přesnost (velikost kroků): po 2 mm

Bezúdržbový provoz - není potřeba mazat:

Ano

Snadné použití

Snadné otevření schránky na vousy: Vymetání

chloupků

Displej: Indikátor nabíjení

Profesionální 2D hřeben: Ano

Napájení

Typ baterie: Ni-MH

Doba nabíjení: 8 hodin

Provozní doba: až 60 minut

Design

Snadné uchopení: Postranní panely

Tvar: Ergonomický

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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