
Strihač vlasov

Hairclipper series
7000

 
Titánové čepele

41 nastavení dĺžky

60 min bezšn. použitia/1 h
nabíjania

Hrebeň, nožničky a odkladacie
puzdro

 

QC5390/80 Profesionálna presnosť
Tento strihač vlasov Philips bol navrhnutý pre maximálne presný strih, obsahuje

digitálny displej a poskytuje najviac nastavení dĺžky na trhu. Jedno rýchle nabitie

umožní až 60 minút používania bez pripojenia do siete. Vždy dokonalý a presný

strih.

Profesionálna presnosť

Digitálny displej zobrazujúci nastavenia dĺžky

41 nastavení dĺžky s ľahkým nastavením a uzamknutím – 0,5 až 42 mm

Výkon

Neprekonateľný strihací výkon vďaka čepeliam s titánovou povrchovou úpravou

Až 60 minút bezšnúrového používania po 1 hodine rýchlonabíjania.

Jednoduché používanie

Hrebeň sledujúci kontúry kopíruje každú krivku vašej hlavy.

Výklopné otváranie hlavy uľahčuje čistenie tečúcou vodou

Indikácia stavu batérie

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania

Dodáva sa s nožnicami, hrebeňom a kvalitným puzdrom



Strihač vlasov QC5390/80

Hlavné prvky

Titánové čepele

Špičkové titánové čepele zaručujú vynikajúci

výkon pri strihaní a dlhodobú ostrosť

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou

zárukou, podporou celosvetového napätia a

nikdy ich netreba mazať.

100 % vodotesný

Stačí, ak vyklopením otvoríte hlavu a

opláchnete ju pod tečúcou vodou.

Sleduje každú krivku

Strihač vlasov jemne sleduje kontúry vašej

hlavy pre rýchle, rovnomerné a pohodlné

ostrihanie.

Indikátor stavu batérie

Indikátor svieti, keď je batéria dostatočne

nabitá, a bliká naoranžovo, keď máte ešte k

dispozícii energiu na približne 10 minút

používania.

Digitálny displej

Digitálny displej zobrazuje vybrané nastavenie

dĺžky v milimetroch, dĺžku účesu teda máte

vždy pod kontrolou. Upozorní vás aj na potrebu

nabitia batérie, takže nikdy nezostanete bez

energie.

Kvalitné puzdro a príslušenstvo

Obsahuje všetko, čo potrebujete, aby ste si

mohli doma dopriať profesionálny strih.

Súčasťou balenia sú hrebeň a nožnice, ako aj

kvalitné puzdro na bezpečné uschovanie

strihača a príslušenstva.

Koliesko na nastavovanie dĺžky

Otočením kolieska na nastavovanie dĺžky

nastavte a uzamknite požadované nastavenie

dĺžky. Dva nastaviteľné hrebeňové nástavce

umožňujú vybrať 41 nastavení dĺžky, od 3 do

42 mm odstupňovaných presne po 1 mm.

Prípadne môžete zariadenie použiť bez

nástavca a docieliť tak dĺžku strihu iba 0,5 mm.

Výkonná batéria Li-ion

Zariadenie môžete flexibilne používať s

napájacím káblom alebo bez neho. Výkonná

lítium-iónová batéria vydrží po 1 hodine

nabíjania až 60 minút. Rýchle 10-minútové

nabíjanie vám poskytne 10 minút strihania,

takže zariadenie je vždy plne k dispozícii.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.



Strihač vlasov QC5390/80

Technické údaje

Strihací systém

Materiál strihacieho noža: Nehrdzavejúca oceľ

s titánovou povrchovou úpravou

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Počet nastavení dĺžky: 41

Rozsah nastavení dĺžky: 0,5 – 42 mm

Presnosť (veľkosť krokov): po 1 mm

Bez potreby údržby - nie je potrebný olej: áno

Jednoduché používanie

100 % umývateľný: Čistenie pod tečúcou

vodou

Hrebeňové nástavce Expert 2D: áno

Displej: Digitálne zobrazenie nastavení dĺžky,

Indikátor nabíjania

Napájací systém

Typ batérie: Li-ion

Čas nabíjania: 1-hodinová

Prevádzkový čas: až 60 minút

Dizajn

Jednoduché uchytenie: Bočné panely

Tvar: Ergonomický

Príslušenstvo

Čistiaca kefka: áno

Kvalitné odkladacie a cestovné puzdro:

nožnice a hrebeň

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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