
csináld magad
hajvágó

 
60 percnyi ápolás

Pontosság: 1–30 mm

 

QC5530

Csináld magad
Vágja mindig tökéletes formára haját. Az egyedülálló, 180°-ban elforgatható vágófejjel feje minden része

könnyedén elérhető, és haja mindig egyenletesen lenyírható.

Egyszerű használat

Az akkumulátor jelzőfénye jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

60 perces vezeték nélküli használat gyors, 1 órás töltést követően.

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás.

100% mosható kialakítás az egyszerű tisztítás érdekében

Csináld magad

180°-ban elforgatható fej a könnyű hozzáférésért

Bőrbarát kialakítás

Bőrbarát, csúcsminőségű vágópengék

A kontúrkövető fésű tökéletesen követi feje körvonalát.

20 könnyen beállítható és rögzíthető hosszúsági beállítás - 1-től 30 mm-ig

Precíziós fésű 5 rögzíthető hosszbeállítással - 1-től 3 mm-ig

Precíziós vágó, hogy frizurája a legapróbb részletekig tökéletes legyen
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Fénypontok

20 rögzíthető hosszbeállítás

A kerék elfordításával egyszerűen

kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszat. A

három állítható fésű 1–30 mm-es

hosszbeállításokat tesz lehetővé – az egyes

beállítások közt pontosan 2 mm-es

különbségekkel a főfésűn és 0,5 mm-es

különbségekkel a precíziós fésűn. Illetve fésű

nélkül is használhatja a készüléket 0,5 mm-es

vágáshoz.

Akkumulátor jelzőfény

Az akkumulátor jelzőfénye zölden világít, ha az

akkumulátor teljesen fel van töltve, és

narancssárgán villog, amikor 10 percnyi

működés van hátra.

Minden hajlathoz igazodik

Gyengéden követi a fej formáját, így gyors,

egyenletes és kényelmes hajvágást tesz

lehetővé.

Li-ion akkumulátor

Az erőteljes lítium-ion akkumulátor 60 percig

bírja 1 órás töltést követően. Egy gyors, 10

percnyi töltés 10 percnyi vágásidőt biztosít,

úgyhogy mindig készen áll, amikor Ön is.

Precíziós fésű (Szépségápolás 2012)

A kiegészítő fésű további 1–3 mm-es

hosszbeállításokat tesz lehetővé – az egyes

beállítások között pontosan 0,5 mm-es

különbségekkel.

Precíziós vágókészülék

Tökéletes hozzáférést biztosít a nehezen

elérhető helyekhez, úgymint az

oldalszakállhoz, az orr alatti és a száj körüli

területekhez. Úgy lett kialakítva, hogy nagyon

közeli vágásra legyen képes, miközben védi az

Ön bőrét. Kis méretének köszönhetően

könnyedén láthatja, amit csinál – a finom

vonalak és a részletek érdekében.

Tartósságra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek.

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑07‑25

Verzió: 18.4.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

