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  Титанови ножчета

41 настройки за дължина

60 мин. безжична работа/1 ч.

зареждане

Гребен, ножица и калъф за

съхранение

 

QC5390 Експертна прецизност
Тази машинка за подстригване Philips е проектирана за максимална прецизност – с цифров

дисплей и най-големия брой настройки за дължина на пазара. Едно бързо зареждане

предоставя до 60 минути безкабелна употреба. За точния ви стил всеки път.

Експертна прецизност

Цифров дисплей показва настройките за дължина

Лесен избор и заключване на една от 41-та настройки за дължина - от 0,5 до 42 мм

Производителност

Отлични резултати с ножчетата с титаново покритие

До 60 минути работа без кабел след 1-часово бързо зареждане.

Лесна употреба

Гребенът за следване на контура следва всяка извивка на главата ви.

Отварящата се глава улеснява почистването под чешмата

Показва състоянието на батерията

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят, не се нуждае от смазване

В комплект с ножица, гребен и първокласна торбичка
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Акценти

Титанови ножчета

Авангардните титанови ножчета осигуряват отлични

резултати и остават остри дълго време

Създадена за дълъг живот

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция,

работят с напреженията в цял свят и никога не се

нуждаят от смазване.

100% водоустойчивост

Просто отворете и изплакнете с течаща вода, за да

почистите.

Следва всяка извивка

Машинката за подстригване следва леко контурите на

главата ви за бързо, равномерно и удобно

подстригване на косата.

Светлинен индикатор

Индикаторът свети постоянно, когато батерията е

напълно заредена, и мига в оранжево, когато имате

още около 10 минути за ползване.

Цифров дисплей

Цифровият дисплей показва избраната настройка за

дължина в милиметри, за да имате винаги контрол

над стила си. Той показва също дали батерията има

нужда от зареждане, за да не се изтощи твърде

рано.

Първокласна торбичка и аксесоари

Включва всичко, което ви е нужно за професионално

подстригване у дома. Приложени са гребен и ножица,

както и първокласна торбичка, за да държите

машинката за подстригване и аксесоарите безопасно

заедно.

Настройки на дължината с регулиращо колелце

Завъртете регулиращото колелце, за да изберете и

заключите желаната настройка за дължина. Двата

регулируеми гребена предоставят 41 настройки за

дължина от 3 мм до 42 мм с точно 1 мм между

всяка. Можете също да използвате без гребен за

плътно подстригване от 0,5 мм.

Захранване с литиево-йонна батерия

Използвайте с кабел или без кабел, както ви е удобно.

Мощната литиево-йонна батерия издържа до 60

минути работа без кабел след 1-часово зареждане. А

бързото 10-минутно зареждане ви дава 10 минути

време за подстригване – винаги в готовност, когато

ви потрябва.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips - енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Подстригваща система

Материал на острието: Неръждаема стомана с

титаново покритие

Ширина на подстригващия елемент: 41 мм

Множество настройки на дължината: 41

Различни настройки за дължина: 0,5 – 42 мм

Прецизност (стъпка):

по 1 мм

Без необходимост от поддръжка - не се нуждае от

смазване

Лесна употреба

100% миеща се: Почистване под чешмата

Експертни 2D гребени

Дисплей: Цифрови настройки на дължината,

Индикатор за зареждане

Система за захранване

Тип батерия: литиево-йонна

Време за зареждане: 1 час

Време за работа: До 60 минути

Дизайн

Лесно захващане: Странични панели

Форма: Ергономична

Аксесоари

Четка за почистване

Първокласен калъф за съхранение и пътуване:

ножица и гребен

Сервиз

2 години международна гаранция
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