
Κουρευτική μηχανή

HAIRCLIPPER Series

5000

  Λεπίδες από τιτάνιο

11 ρυθμίσεις μήκους

45 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8

ωρών

Θήκη αποθήκευσης

 

QC5365

Τέλεια αποτελέσματα
Εξασφαλίστε απόλυτα ομοιόμορφο κούρεμα κάθε φορά, χάρη στη χτένα της κουρευτικής σας

μηχανής Philips που ακολουθεί το περίγραμμα του κεφαλιού. Επιλέξτε και ασφαλίστε

πανεύκολα την επιθυμητή ρύθμιση μήκους, από τις 11 διαθέσιμες ρυθμίσεις, που ποικίλλουν

από τα 0,5 έως τα 21 χιλ.

Τέλειο κούρεμα, κάθε φορά

Μοναδική χτένα που προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη του κεφαλιού σας.

11 ρυθμίσεις μήκους 0,5- 21 χιλ. με μηχανισμό κλειδώματος

Απόδοση

Ανώτερη ποιότητα κοπής, με λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου

Εύκολη χρήση

Ανοιγόμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν απαιτείται λίπανση

Λυχνία μπαταρίας που δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας

Έως και 60 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 8 ωρών

Συνοδεύεται από πολυτελή θήκη
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Χαρακτηριστικά

Λεπίδες από τιτάνιο

Εξελιγμένες λεπίδες από τιτάνιο για ανώτερη

ποιότητα κοπής, που παραμένουν αιχμηρές για

μεγάλο διάστημα

Εύκολος καθαρισμός

Απλά ανοίξτε την κεφαλή και χρησιμοποιήστε το

παρεχόμενο βουρτσάκι για να καθαρίσετε τις τρίχες.

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από διεθνή εγγύηση 2 ετών, είναι συμβατά με τις

τάσεις δικτύου όλων των χωρών και δεν

χρειάζονται ποτέ λίπανση.

Προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη

Η κουρευτική μηχανή ακολουθεί απαλά το

περίγραμμα του κεφαλιού σας, για ένα γρήγορο,

ομαλό και άνετο κούρεμα.

11 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα

Οι δύο προσαρμοζόμενες χτένες διαθέτουν

ρυθμίσεις μήκους 3-21 χιλ., με ακρίβεια 2 χιλ. ανά

μήκος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη

συσκευή χωρίς χτένα, για να κουρέψετε τα μαλλιά

σας πολύ κοντά (0,5 χιλ.).

Λυχνία μπαταρίας

Η λυχνία της μπαταρίας ανάβει με πράσινο χρώμα

όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

Μπαταρίες NiMh

Χρησιμοποιήστε τη χωρίς το καλώδιο, για

μεγαλύτερη ευελιξία. Οι μπαταρίες NiMh διαρκούν

έως και 60 λεπτά μετά από 8ωρη φόρτιση.

Επιπλέον πολυτελές βαλιτσάκι μεταφοράς

Η πολυτελής θήκη διασφαλίζει τη σωστή

αποθήκευση της μηχανής και των αξεσουάρ της,

καθώς και την εύκολη μεταφορά της στα ταξίδια

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόφτη: 41 χιλ.

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 11

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): ανά 2 χιλ.

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: 0,5-21 χιλ.

Υλικό κόφτη:

Ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου

Δεν χρειάζεται συντήρηση - Δεν απαιτείται λίπανση

Ευκολία στη χρήση

Χώρος συλλογής τριχών με εύκολο άνοιγμα:

Αφαίρεση τριχών

Οθόνη: Ένδειξη φόρτισης

Ειδική χτένα 2D

Ισχυρό σύστημα

Τύπος μπαταριών: Ni-MH

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: έως και 60 λεπτά

Αξεσουάρ

Βουρτσάκι καθαρισμού

Πολυτελής θήκη αποθήκευσης και ταξιδιού

Σχεδιασμός

Εύκολη λαβή: Πλαϊνά καλύμματα

Σχήμα: Εργονομικό

Συντήρηση

Διετής διεθνής εγγύηση
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