
maşină de tuns

HAIRCLIPPER Series
5000

 
Lame din titan

11 setări de lungime

Utiliz fără fir 45 min/încărcare 8
ore

 

QC5360

Rezultate perfecte
Obţineţi o tunsoare uniformă de fiecare dată, cu ajutorul pieptenelui care

urmăreşte conturul al acestei maşini de tuns de la Philips. Setările de lungime sunt

uşor de selectat şi fixat. Puteţi alege din 11 setări de lungime, care variază între 0,5

mm şi 21 mm.

Performanţă

Performanţă de tăiere superioară cu lamele acoperite cu titan

Uşor de utilizat

Capul cu deschidere automată facilitează curăţarea

2 ani garanţie, tensiuni din întreaga lume, nu este necesară lubrifiere

Ledul pentru baterie vă arată starea acesteia

Până la 60 de minute de funcţionare fără fir după o încărcare de 8 ore

Rezultate perfecte

11 setări pentru lungime blocabile de la 0,5 mm la 21 mm

Pieptenele care urmăreşte conturul urmăreşte fiecare curbă a capului.
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Repere

Lame din titan

Lamele moderne din titan pentru performanţă

superioară de tăiere şi ascuţime de durată

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

concepute să reziste. Acestea vă sunt oferite cu

o garanţie internaţională de 2 ani, pentru

tensiunile din întreaga lume şi nu necesită

niciodată lubrifiere.

Uşor de curăţat

Doar deschideţi capul şi folosiţi peria de

curăţare inclusă pentru a îndepărta firele de

păr.

11 setări pentru lungime blocabile

Pieptenele ajustabil oferă setări de lungime de

la 3 mm la 21 mm, cu exact 2 mm între două

lungimi consecutive. Sau se poate utiliza fără

pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Led pentru baterie

Ledul pentru baterie este verde când aceasta e

plină.

Urmăreşte fiecare linie

Maşina de tuns urmăreşte delicat contururile

capului pentru un tuns rapid, uniform şi

confortabil.

Baterii NiMh

Utilizaţi cu sau fără cablu pentru flexibilitate.

Bateriile puternice NiMH durează până la 60

min după o încărcare de 8 ore.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Material pentru tăiere: Oţel inoxidabil cu

înveliş pe bază de titan

Lăţime cuţit: 41 mm

Numărul setărilor de lungime: 11

Gama setărilor de lungime: 0,5-21 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 2 mm

Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Uşor de utilizat

Compartiment de colectare a părului cu

deschidere uşoară: Eliminarea părului

Afişaj: Indicator încărcare

Pieptene 2D expert

Sistem de alimentare

Tip baterie: Ni-MH

Durată de încărcare: 8 ore

Durată de funcţionare: până la 60 minute

Design

Mâner uşor: Panouri laterale

Formă: Ergonomic

Accesorii

Perie de curăţat

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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