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Tökéletes eredmény
Legyen mindig tökéletesre vágott frizurája a Philips hajvágó kontúrkövető

fésűjének köszönhetően. A hosszbeállításokat igazán könnyű kiválasztani és

rögzíteni. 11 hosszbeállítás közül választhat, 0,5 mm-től egészen 21 mm-ig.

Teljesítmény

Lenyűgöző vágási teljesítmény a titánium borítású pengéknek köszönhetően

Egyszerű használat

A kipattintható fejnek köszönhetően könnyen tisztítható a mellékelt tisztítókefével

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra

Az akkumulátor jelzőfénye jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Akár 60 perc vezeték nélküli használat 8 óra töltéssel

Tökéletes eredmény

11 rögzíthető hosszbeállítás 0,5 mm-től 21 mm-ig

A kontúrkövető fésű tökéletesen követi feje körvonalát.
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Fénypontok

Titánium pengék

Speciális titániumpengék a tökéletes vágás és

hosszan tartó élesség érdekében

Tartósságra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.

Könnyű tisztítás

Egyszerűen pattintsa ki a vágófejet és a

mellékelt tisztítókefével söpörje ki a hajakat.

11 rögzíthető hosszbeállítás

Az állítható fésű 3 - 21 mm-es

hosszbeállításokat tesz lehetővé - az egyes

beállítások közt pontosan 2 mm-es

különbségekkel. Illetve fésű nélkül is

használhatja a készüléket 0,5 mm-es

vágáshoz.

Akkumulátor jelzőfény

Az akkumulátor jelzőfénye zölden világít teljes

töltöttség esetén.

Minden hajlathoz igazodik

A hajvágó gyengéden követi a fej formáját, így

gyors, egyenletes és kényelmes hajvágást tesz

lehetővé.

NiMh akkumulátorok

Rugalmas használat vezetékkel vagy anélkül.

Az erőteljes NiMh akkumulátorok akár 60

percig bírják 8 órás töltést követően.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágóanyag: Titániumbevonatú, rozsdamentes

acél

Vágásszélesség: 41 mm

Hosszbeállítások száma: 11

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-

21 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 2 mm

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

Egyszerű használat

Könnyen nyitható szőrgyűjtő kamra: Kefével

eltávolítható szőrszálak

Bemutatókarton: Töltésjelző

Professzionális 2D fésű

Áramforrás

Akkumulátor típusa: Ni-MH

Töltési idő: 8 óra

Működési idő: akár 60 perc

Design

Kényelmes markolat: Oldalsó panelek

Forma: Ergonomikus

Tartozékok

Tisztítókefe

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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