
aparat de tuns

Hairclipper series
7000

 
Lame din titan

41 setări de lungime

Utiliz. fără fir 60 min/încărc 1
oră

Pieptene, foarfecă şi carcasă
depoz.

 

QC5390/80 Precizie de expert
Acest aparat de tuns de la Philips este conceput pentru precizie maximă, fiind

prevăzut cu un afişaj digital şi majoritatea setărilor de lungime disponibile pe

piaţă. O încărcare rapidă asigură până la 60 de minute de utilizare fără fir. Pentru o

tunsoare perfectă, de fiecare dată.

Precizie de expert

Afişajul digital indică setările de lungime

41 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocabile - de la 0,5 la 42 mm

Performanţă

Performanţă de tăiere superioară cu lamele acoperite cu titan

Până la 60 de minute de funcţionare fără fir după o încărcare rapidă de 1 oră.

Uşor de utilizat

Pieptenele care urmăreşte conturul urmăreşte fiecare curbă a capului.

Capul cu deschidere automată facilitează curăţarea la robinet

Indică starea acumulatorului

2 ani garanţie, tensiuni din întreaga lume, nu este necesară lubrifiere

Furnizată cu foarfece, pieptene şi husă premium



aparat de tuns QC5390/80

Repere

Lame din titan

Lamele moderne din titan pentru performanţă

superioară de tăiere şi ascuţime de durată

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

concepute să reziste. Acestea vă sunt oferite cu

o garanţie internaţională de 2 ani, pentru

tensiunile din întreaga lume şi nu necesită

niciodată lubrifiere.

100% rezistent la apă

Doar deschideţi capul şi clătiţi la robinet pentru

curăţare.

Urmăreşte fiecare linie

Aparatul de tuns urmăreşte delicat contururile

capului pentru un tuns rapid, uniform şi

confortabil.

Led pentru baterie

Ledul aprins continuu indică un acumulator

încărcat, iar când este intermitent portocaliu vă

mai rămân circa 10 minute de utilizare.

Afişaj digital

Afişajul digital arată setarea de lungime

aleasă în milimetri, aşa încât deţineţi

întotdeauna controlul asupra stilului dvs. De

asemenea, indică necesitatea încărcării

bateriei, aşa că nu veţi fi niciodată surprins fără

energie.

Husă şi accesorii premium

Conţine tot ceea ce aveţi nevoie pentru un tuns

profesional acasă. Pieptenele şi foarfeca sunt

incluse, precum şi o husă premium, pentru a

păstra aparatul de tuns şi accesoriile în

siguranţă.

Setări pentru rotiţa de reglare lungime

Mişcaţi rotiţa de reglare pentru a selecta şi

bloca setarea de lungime dorită. Cei doi

piepteni ajustabili oferă 41 de setări de

lungime de la 3 mm la 42 mm, cu exact 1 mm

între două lungimi consecutive. Sau se poate

utiliza fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5

mm.

Alimentare de la baterie Li-ion

Utilizaţi cu sau fără cablu pentru flexibilitate.

Bateria puternică Li-Ion durează până la 60

min după o încărcare de 1 oră. O încărcare

rapidă de 10 minute vă oferă 10 minute de

tundere, aşadar este întotdeauna pregătit

odată cu dvs.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Material pentru tăiere: Oţel inoxidabil cu

înveliş pe bază de titan

Lăţime cuţit: 41 mm

Numărul setărilor de lungime: 41

Gama setărilor de lungime: 0,5-42 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 1 mm

Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Uşor de utilizat

100% lavabil: Curăţare la robinet

Piepteni 2D expert

Afişaj: Setări digitale de lungime, Indicator

încărcare

Sistem de alimentare

Tip baterie: Li-ion

Durată de încărcare: 1 oră

Durată de funcţionare: până la 60 minute

Design

Mâner uşor: Panouri laterale

Formă: Ergonomic

Accesorii

Perie de curăţat

Depozitare şi transport premium: foarfecă şi

pieptene

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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