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Titano peiliukai

12 ilgio nustatymų

75 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

 

QC5380/15

Profesionali galia
Šioje galingoje „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlėje yra titano peiliukai, turbo

mygtukas ir galinga ličio jonų baterija. Po vieno greito įkrovimo mašinėlę galima

naudoti 75 min. neprijungus jos prie maitinimo šaltinio.

Profesionali galia

Turbomygtukas padidina kirpimo greitį

„Performance“

Nepriekaištingas kirpimas titanu padengtais peiliukais

Iki 75 minučių naudojimas be laido įkrovus 1 valandą.

Paprasta naudoti

Kontūrus atkartojančios šukos atkartoja kiekvieną galvos linkį.

Lengvai atidaroma galvutė – galėsite lengvai išplauti po tekančiu vandeniu

Rodoma akumuliatoriaus įkrova

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia alyvos

12 fiksuojamo ilgio nustatymų: nuo 0,5 mm iki 21 mm

Specializuotos šukos, skirtos greitai sukurti trumpą 1 mm šukuoseną
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Ypatybės

Titano peiliukai

Patobulinti titano peiliukai, garantuojantys

nepriekaištingą kirpimą ir ilgalaikį aštrumą

Sukurta amžiams

Visi kūno priežiūros gaminiai sukurti naudoti

ilgai. Jie parduodami su 2 metų pasauline

garantija, juos galima naudoti su įvairia įtampa

ir jų niekada nereikia sutepti.

100 % atsparus vandeniui

Tiesiog atidarykite galvutę ir išskalaukite ją po

tekančiu vandeniu.

Prisitaiko prie kiekvieno išlinkio

Plaukų kirpimo mašinėlė švelniai atkartoja

galvos kontūrus, todėl kerpa greitai, lygiai ir

patogiai.

1 mm vibruojančios šukos

Kurkite itin trumpas šukuosenas naudodami

tikslias 1 mm reguliojamas šukas.

Akumuliatoriaus lemputė

Lemputė nuolatos šviečia rodydama, kad

akumuliatorius įkrautas, ir mirksi oranžine

spalva, kai naudoti lieka apie 10 minučių.

12 fiksuojamo ilgio nustatymų

Naudodami dvejas šukas galėsite naudoti ilgio

nustatymus nuo 1 mm iki 21 mm (kiekvienas

ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo

ankstesniojo). Galima naudoti su

specializuotomis šukomis, kuriant trumpas

šukuosenas….Arba galite naudoti su šukomis,

kurdami trumpą 0,5 mm šukuoseną.

Turbogalia

Turbomygtukas padidina kirpimo greitį, kad

galėtumėte nepriekaištingai kirpti net

storiausius plaukus.

Ličio jonų akumuliatoriaus galia

Patogumas garantuotas – naudokite su laidu

ar be jo. Galingos ličio jonų baterijos – 1

valandą krovę galite naudoti iki 75 minučių.

Greitas 10 minučių trukęs krovimas suteikia

galimybę kirpti 10 minučių – mašinėlė visada

parengta naudoti.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Peiliukų medžiaga: Nerūdijantysis plienas su

titano danga

Kirptuvo plotis: 41 mm

Ilgio nustatymų skaičius: 12

Ilgio nustatymų diapazonas: 0,5–21 mm

Tikslumas (intervalų dydis): kas 2 mm

Nereikia priežiūros – nereikia alyvos

Lengva naudoti

100 % plaunamas: Plauti po tekančiu vandeniu

Šukos trumpai 1 mm šukuosenai

Ekranas: Įkrovimo indikatorius

„Expert 2D“ šukos

Maitinimo sistema

Turbo mygtukas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Įkrovimo laikas: 1 val.

Veikimo laikas: Iki 75 minučių

Konstrukcija

Patogi rankena: Šoninės plokštelės

Forma: Ergonomiškas

Priedai

Valymo šepetys

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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