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Titaaniterät

12 pituusasetusta

1 h latauksella 75 min
käyttöaikaa

Kampa, sakset ja säilytyskotelo

 

QC5380/80

Ammattimaista tehoa
Tämä tehokas Philips-kotiparturi leikkaa paksuimmatkin hiukset

titaanipinnoitettujen terien, turbopainikkeen ja tehokkaan litiumioniakun ansiosta.

Yhdellä nopealla latauksella virtaa 75 minuutin johdottomaan käyttöön.

Ammattimaista tehoa

Turbotehopainike lisää leikkausnopeutta

Suorituskyky

Loistava leikkausteho titaanipinnoitetuilla terillä

Jopa 75 min johdotonta käyttöaikaa 1 tunnin pikalatauksella.

Helppokäyttöinen

Pään muotoja myötäilevä kampa seuraa muotoja tarkasti.

Helposti avattava pää helpottaa puhdistamista vesihanan alla

Näyttää akun latauksen

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä

12 lukittavaa pituusasetusta, 0,5–21 mm

Mukana kampa, sakset ja laadukas pussi

Erityinen kampa 1 mm:n siilitukalle



Kotiparturi QC5380/80

Kohokohdat

Titaaniterät

Loistava leikkausteho ja kestävä terävyys

edistyksellisillä titaaniterillä

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu,

automaattinen jännitteenvalinta, eikä niitä

tarvitse öljytä.

Täysin vedenkestävä

Napsauta pää auki, ja huuhtele se vesihanan

alla.

Seuraa pään muotoja

Kotiparturi seuraa hellästi pään muotoja ja

takaa nopean, tasaisen ja mukavan

hiustenleikkuun.

1 mm:n kampa

1 mm:n kammalla lisätarkkuutta erityisen

lyhyisiin tyyleihin.

Akun merkkivalo

Merkkivalo palaa jatkuvasti, kun akku on

täynnä, ja vilkkuu oranssina, kun käyttöaikaa

on jäljellä noin 10 minuuttia.

12 lukittavaa pituusasetusta

Kahdessa kammassa on pituusasetukset 1–

21 mm ja pituuksien väli on tarkalleen 2 mm.

Tuotetta voi käyttää siilitukan leikkaamiseen

tarkoitetun kamman kanssa, tai ilman kampaa

0,5 mm:n leikkuuseen.

Laadukas pussi ja lisätarvikkeet

Sisältää kaiken, mitä tarvitset ammattimaiseen

hiustenleikkuuseen kotona. Kamman ja

saksien lisäksi mukana tulee laadukas pussi,

jotta kotiparturi ja lisätarvikkeet pysyvät

yhdessä.

Turboteho

Turbotehopainike lisää leikkausnopeutta

paksuimpienkin hiusten leikkaamiseen.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Terien materiaali: Ruostumaton teräs ja

titaanipinnoitus

Teräyksikön leveys: 41 mm

Pituusasetusten määrä: 12

Pituusasetusalue: 0,5–21 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm

Ei vaadi huoltoa, eikä öljyä

Helppokäyttöinen

Täysin pestävä: Puhdistus vesihanan alla

Kampa 1 mm:n siilitukalle

Näyttö: Latauksen ilmaisin

Huipputason 2D-kampa

Virransyöttö

Turbonappi

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Latausaika: 1 tunti

Käyttöaika: Jopa 75 minuuttia

Muotoilu

Käteen sopiva kahva: Sivupaneelit

Muoto: Ergonominen

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja

Laadukas säilytys- ja kuljetuslaukku: Sakset ja

kampa

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2019‑07‑25

Versio: 4.0.1

EAN: 08 71010 35846 81

www.philips.com

http://www.philips.com/

