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Titánium pengék

41 hosszbeállítás

60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.

Fésű, olló és tároló tok

 

QC5390/80

Professzionális precizitás
Ezt a Philips hajvágót a maximális precizitásra tervezték digitális kijelzőjével és a

piacon található készülékek közül a legtöbb hosszbeállítással. Egyetlen gyors

feltöltés akár 60 perc vezeték nélküli használatot biztosít. Pontosan az Ön stílusa,

mindenkor.

Professzionális precizitás

A digitális kijelzőn láthatja a beállított hosszt

Könnyen kiválasztható és rögzíthető 41 hosszbeállítás - 0,5 mm-től 42 mm-ig

Teljesítmény

Lenyűgöző vágási teljesítmény a titánium borítású pengéknek köszönhetően

Akár 60 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltéssel.

Egyszerű használat

A kontúrkövető fésű tökéletesen követi feje körvonalát.

A kipattintható fejnek köszönhetően a csap alatt is könnyen tisztítható

Akkumulátor állapotának kijelzése

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra

Kiváló minőségű tároló táska, ollók és fésű mellékelve
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Fénypontok

Titánium pengék

Speciális titániumpengék a tökéletes vágás és

hosszan tartó élesség érdekében

Tartósságra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.

100%-osan mosható kialakítás

Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan

öblítse el a csap alatt.

Minden hajlathoz igazodik

A hajvágó gyengéden követi a fej formáját, így

gyors, egyenletes és kényelmes hajvágást tesz

lehetővé.

Akkumulátor jelzőfény

A teljesen feltöltött akkumulátort folyamatosan

világító fény jelzi, a narancssárga villogás

pedig arra utal, hogy már csak 10 percre

elegendő feszültség van a készülékben.

Digitális kijelző

A digitális kijelzőn megjelenik a milliméterben

jelzett hosszbeállítás, így mindig elérheti a

kívánt stílust. Azt is jelzi, ha az akkumulátort

tölteni kell, így nem érheti váratlanul, ha

esetleg az lemerülne.

Kiváló minőségű tároló táska+tartozékok

Mindent tartalmaz, ami a professzionális

otthoni hajvágáshoz szükséges. Fésű és olló,

illetve prémium védőtok is tartozik hozzá, mely

lehetővé teszi a hajvágó és a tartozékok egy

helyen történő biztonságos tárolását.

Zoomgomb a hosszbeállításhoz

A zoomgomb elfordításával kiválaszthatja és

rögzítheti a kívánt hosszat. A két állítható fésű

3-42 mm között 41 hosszbeállítást tesz

lehetővé, az egyes beállítások közt pontosan 1

mm-es különbségekkel. Illetve fésű nélkül is

használhatja a készüléket 0,5 mm-es

vágáshoz.

Li-ion akkumulátor

Rugalmas használat vezetékkel vagy anélkül.

Az erőteljes lítium ion akkumulátor akár 60

percig bírja 1 óra töltést követően. Egy gyors, 10

percnyi töltés 10 percnyi vágásidőt biztosít,

úgyhogy mindig készen áll, amikor Ön is.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágóanyag: Titániumbevonatú, rozsdamentes

acél

Vágásszélesség: 41 mm

Hosszbeállítások száma: 41

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-

42 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 1 mm

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

Egyszerű használat

100%-ban mosható: Folyóvíz alatt tisztítható

Professzionális 2D fésűk

Bemutatókarton: Digitális hosszbeállítások,

Töltésjelző

Áramforrás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Töltési idő: 1 óra

Működési idő: akár 60 perc

Design

Kényelmes markolat: Oldalsó panelek

Forma: Ergonomikus

Tartozékok

Tisztítókefe

Prémium tároló és utazó táska: ollók és fésű

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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