
zastřihovač vlasů
pro domácí použití

 

Úprava až 60 minut

Přesnost: 1–30 mm

 

QC5530

Zvládnete to sami
Unikátní 180° rotační hlava zastřihovače Philips QC5530 umožňuje dosáhnout na

každou část vaší hlavy. Pokaždé s rovnoměrným a vždy dokonale přesným

zastřižením.

Snadné použití

Kontrolka baterie zobrazuje její stav

Hodina rychlého nabíjení zajistí 60 minut bezdrátového provozu.

Záruka dva roky, univerzální napětí.

100% vodotěsný pro snadné čištění

Zvládnete to sami

180° otočná hlava pro snadný dosah

Šetrný k pokožce

Vysoce výkonná zastřihovací jednotka, která je šetrná k pokožce

Hřeben pro kopírování obrysů sleduje každou křivku hlavy.

Jednoduché ovládání a 20 nastavení délky od 1 mm do 30 mm

Přesný hřeben s 5 nastaveními délky – 1 mm až 3 mm

Přesný zastřihovač jemných detailů pro váš skvělý styl



zastřihovač vlasů pro domácí použití QC5530/15

Přednosti Specifikace

20 nastavení délky

Otáčením kolečka můžete zvolit a uzamknout

požadované nastavení. Dva nastavitelné

hřebeny poskytují nastavení délky od 1 mm do

30 mm, přičemž mezi jednotlivými délkami

jsou přesně 2 mm. Případně můžete použít

zastřihovač bez hřebenu a zastřihovat na

pouhých 0,5 mm.

Kontrolka baterie

Kontrolka baterie svítí zeleně, když je baterie

nabitá, a bliká oranžově, když zbývá již jen

10 minut.

Sleduje každou křivku

Zastřihovač jemně sleduje křivky hlavy a

umožňuje rychlé, rovnoměrné a pohodlné

ostříhání.

Výkon akumulátoru Li-ion

Výkonný lithium-iontový akumulátor zajistí až

60 minut provozu po 1 hodině nabití. Rychlé

10minutové nabití vám umožní 10 minut

zastřihování – přístroj je tedy připraven vždy,

když jej potřebujete.

Přesný hřeben (Péče o vzhled 2012)

Doplňkový hřeben poskytuje nastavení délky

navíc: 1 mm až 3 mm, přičemž mezi

jednotlivými délkami je přesně 0,5 mm.

Přesný zastřihovač

Dokonalý pro dosažení obtížně dosažitelných

míst, jako je oblast okolo kotlet, pod nosem

nebo kolem úst. Přístroj je navržen tak, aby

stříhal velmi těsně, a přesto přitom chránil

pokožku. A jeho malá velikost usnadňuje

sledování prováděných úkonů – uvidíte jemné

linie a detaily.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají

dvouletou celosvětovou záruku a nabízejí

kompatibilní univerzální napětí.

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Příslušenství

3 vodicí hřebeny: Ano

Čisticí kartáček: Ano

Střihací systém

Typ hřebenu: Kopírování obrysů tváře

Šířka ostříhání: 41 mm

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Počet nastavení délky: 18

Přesnost (velikost kroků): po 2 mm

Rozsah nastavení délky: od 3 do 30 mm

Malý hřeben (3 až 15 mm): Ano

Velký hřeben (18 až 30 mm): Ano

Tvar

Tvar: Ergonomický

Snadné použití

Zoomovací kroužek: Ano

Nastavitelné vodicí hřebeny: Ano

Mytí pod tekoucí vodou: Ano

Displej: Indikátor nabíjení

Napájení

Typ baterie: Li-Ion

Doba nabíjení: 1 hodina

Provozní doba: 60 minut

Využití: S kabelem/bez kabelu
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