
машинка за самостоятелно

подстригване

Do-It-Yourself clipper

  Ножове от неръждаема стомана

20 Настройки за дължина

60 мин. безжична работа/1 ч.

зареждане

Прецизен гребен за ниско

подстригване

 

QC5530

Подстрижете собствената си коса – дори в

труднодостъпните места

с въртяща се на 180° глава

С уникалната, въртяща се на 180º глава на машинката за подстригване Philips можете лесно

да достигнете всяка част на главата си за равномерен резултат при всяко подстригване.

Можете да се справите и сами с идеалното подстригване.

Лесна употреба

Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

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

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят

100% водоустойчива, за лесно почистване

Направи си сам

Въртяща се на 180° глава за лесен достъп навсякъде

Нежност към кожата

Ефективни и щадящи кожата ножчета

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

Лесен избор и заключване на една от 20-те настройки за дължина – от 1 до 30 мм

Гребен за прецизно подстригване с 5 заключващи се настройки за дължина – от 1 до 3 мм

Машинка за прецизно подстригване – фино оформяне на детайлите за вашия идеален вид



машинка за самостоятелно подстригване QC5530/15

Акценти Спецификации

20 заключващи се настройки за дължина

Просто завъртете колелцето, за да изберете и

заключите желаната настройка за дължина. Трите

регулируеми гребена осигуряват настройки за

дължина от 1 до 30 мм, с точно 2 мм между

съседните стъпки на основния гребен и 0,5 мм

между съседните стъпки на гребена за прецизно

подстригване. Можете да използвате уреда и без

гребен – за късо подстригване с дължина 0,5 мм.

Светлинен индикатор

Индикаторът свети в зелено, когато батерията е

напълно заредена, и мига в оранжево, когато остава

заряд за 10 минути работа.

Следва всяка извивка

Машинката за подстригване следва леко контурите на

главата ви за бързо, равномерно и удобно

подстригване на косата.

Захранване с литиево-йонна батерия

Мощната литиево-йонна батерия издържа 60 минути

след 1-часово зареждане. А бързото 10-минутно

зареждане ви дава 10 минути време за работа –

винаги в готовност, когато ви потрябва.

Гребен за прецизно подстригване (2012 г.)

Допълнителният гребен ви дава още настройка за

дължина – от 1 до 3 мм, с точно 0,5 мм между

съседните стъпки.

Машинка за прецизно подстригване

Идеална за достигане на трудно достъпните места –

около бакенбардите, под носа и около устата.

Създадена да подстригва много близо до кожата, без

да я наранява. С малък размер, за да виждате лесно

какво правите – за фино оформяне на линиите и

детайлите.

Създадена за дълъг живот

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция и

работят с напреженията в цял свят.

Сервиз

2 години международна гаранция

Аксесоари

3 направляващи гребена

Четка за почистване

Подстригваща система

Тип гребен: Следване на контура

Ширина на подстригващия елемент: 41 мм

Подстригващ елемент: Ножове от неръждаема

стомана

Множество настройки на дължината: 18

Прецизност (стъпка): 2 мм

Различни настройки за дължина:

от 3 до 30 мм

Малък гребен (3 до 15 мм)

Голям гребен (18 до 30 мм)

Дизайн

Форма: Ергономична

Лесна употреба

Регулиращ пръстен

Регулируеми направляващи гребени

Мие се с течаща вода

Дисплей: Индикатор за зареждане

Система за захранване

Тип батерия: литиево-йонна

Време за зареждане: 1 час

Време за работа: 60 минути

Употреба: С кабел/без кабел
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