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Tytanowe ostrza

11 ustawień długości

45 min działania po 8 godz.
ładowania

Futerał

 

QC5365

Doskonałe rezultaty
Równomierne strzyżenie za każdym razem dzięki elastycznej nasadce

grzebieniowej tej maszynki do strzyżenia włosów firmy Philips. Ustawienia

długości można łatwo wybrać i zablokować. Do wyboru jest 11 ustawień długości

— od 0,5 do 21 mm.

Doskonałe strzyżenie za każdym razem

Elastyczna nasadka grzebieniowa dopasowuje się do kształtu głowy.

11 blokowanych ustawień długości — od 0,5 mm do 21 mm

Performance

Doskonała jakość strzyżenia dzięki ostrzom pokrytym tytanem

Łatwa obsługa

Otwierana głowica ułatwiająca czyszczenie

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania, nie wymaga smarowania

Wskaźnik wskazujący stan naładowania akumulatora

Do 60 minut działania bezprzewodowego po 8 godzinach ładowania

W zestawie wysokiej jakości etui
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Zalety

Tytanowe ostrza

Zaawansowane ostrza pokryte tytanem

gwarantują doskonałą jakość strzyżenia i

długotrwałą ostrość

Łatwe czyszczenie

Wystarczy otworzyć głowicę i użyć dołączonej

szczoteczki do czyszczenia, aby wymieść

pozostałe włoski.

Trwała konstrukcja

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej

cechują się trwałą konstrukcją. Są objęte 2-

letnią światową gwarancją, mają uniwersalny

zakres napięć i nie trzeba ich smarować.

Dopasowanie do kształtu głowy

Maszynka do strzyżenia włosów delikatnie

dopasowuje się do kształtu głowy i zapewnia

szybkie, równe i wygodne strzyżenie.

11 blokowanych ustawień długości

Dwie regulowane nasadki grzebieniowe

umożliwiają regulację długości w zakresie od 3

do 21 mm. Różnica między kolejnymi

ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można

również zdjąć nasadki i krótko przyciąć włosy

do długości 0,5 mm.

Wskaźnik naładowania

Wskaźnik naładowania świeci na zielono, gdy

akumulator jest w pełni naładowany.

Akumulatory NiMh

Z urządzenia można korzystać również

bezprzewodowo, co zapewnia wygodę

użytkowania. Trwałe akumulatory NiMh

działają do 60 minut po 8 godzinach

ładowania.

Dodatkowe etui wysokiej jakości

Wysokiej jakości etui umożliwia bezpieczne

przechowywanie maszynki do strzyżenia

włosów i akcesoriów, również podczas podróży

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 41 mm

Liczba ustawień długości: 11

Precyzja (wielkość odstępów): co 2 mm

Zakres ustawień długości: 0,5–21 mm

Materiał elementu tnącego: Stal szlachetna z

powłoką tytanową

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Łatwa obsługa

Łatwo otwierająca się komora na włosy:

Możliwość łatwego usunięcia włosów

Wyświetlacz: Wskaźnik ładowania

Nasadka grzebieniowa 2D

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Czas ładowania: 8 godz.

Czas działania: do 60 minut

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Wysokiej jakości futerał do przechowywania i

transportu

Wzornictwo

Wygodny chwyt: Panele boczne

Kształt: Ergonomiczny

Serwis

2 lata gwarancji

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2019‑07‑25

Wersja: 7.0.1

EAN: 08 71010 35845 51

www.philips.com

http://www.philips.com/

