
Strihač, s ktorým sa
ostriháte sami

 

60 min. používania

Presnosť: 1 – 30 mm

 

QC5530

Ostrihajte sa sami
Vďaka jedinečnej 180º otočnej hlave tohto strihača vlasov Philips QC5530

jednoducho dosiahnete na každú časť hlavy a vždy vytvoríte rovnomerný strih.

Doprajte si vždy dokonale presný strih.

Jednoduché používanie

Indikátor batérie signalizuje úroveň jej nabitia

60 minút bezšnúrového používania po 1 hodine rýchleho nabíjania.

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie.

100 % vodotesný pre jednoduché čistenie

Ostrihajte sa sami

180° otočná hlava pre jednoduchý dosah

Výkonný a šetrný k pokožke

Výkonné zastrihávacie čepele jemné k pokožke

Hrebeň sledujúci kontúry kopíruje každú krivku vašej hlavy.

20 nastavení dĺžky s jednoduchým výberom a zaistením – 1 až 30 mm

Presný hrebeňový nástavec s 5 zaistiteľnými nastaveniami dĺžky – 1 až 3 mm

Presný zastrihávač na jemné detaily a dokonalý strih



Strihač, s ktorým sa ostriháte sami QC5530/15

Hlavné prvky Technické údaje

20 zaistiteľných nastavení dĺžky

Otočením kolieska nastavte a uzamknite

požadované nastavenie dĺžky. Tri nastaviteľné

hrebeňové nástavce umožňujú vybrať

nastavenie dĺžky 1 – 30 mm odstupňované

presne po 2 mm na hlavných hrebeňoch a

0,5 mm medzi jednotlivými nastaveniami

dĺžky na presnom nástavci. Zariadenie môžete

použiť aj bez nástavca a docieliť tak 0,5 mm

dĺžku.

Indikátor stavu batérie

Indikátor batérie svieti na zeleno, keď je

batéria úplne nabitá, a bliká na oranžovo, keď

zostáva 10 minút používania.

Sleduje každú krivku

Strihač vlasov jemne sleduje kontúry vašej

hlavy pre rýchle, rovnomerné a pohodlné

ostrihanie.

Výkonná batéria Li-ion

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.

Presný hrebeňový nástavec (groom. 2012)

Ďalší hrebeňový nástavec vám poskytne

nastavenia dĺžky 1 – 3 mm s rozdielmi medzi

jednotlivými nastaveniami presne 0,5 mm.

Presný zastrihávač

Ideálny na strihanie ťažko dostupných miest,

napríklad okolo bokombrád, pod nosom alebo

okolo úst. Je navrhnutý na veľmi krátke

zastrihávane, no napriek tomu chráni vašu

pokožku. A vďaka malým rozmerom budete

vždy vidieť, čo robíte, a vytvoríte tak presné

línie a jemné detaily.

Vysoko odolný

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Poskytujeme na ne 2-ročnú celosvetovú záruku

a navyše vyhovujú svetovým štandardom

vstupného napätia.

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Príslušenstvo

3 vodiace hrebene: áno

Čistiaca kefa: áno

Strihací systém

Typ hrebeňového nástavca: Sledovanie kontúr

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Počet nastavení dĺžky: 18

Presnosť (veľkosť krokov): po 2 mm

Rozsah nastavení dĺžky: od 3 do 30 mm

Malý hrebeňový nástavec (3 až 15 mm): áno

Veľký hrebeňový nástavec (18 až 30 mm): áno

Dizajn

Tvarovanie: Ergonomický

Jednoduché používanie

Nastavovací krúžok: áno

Nastaviteľné vodiace hrebene: áno

Umývanie pod tečúcou vodou: áno

Displej: Indikátor nabíjania

Napájací systém

Typ batérie: Li-ion

Čas nabíjania: 1-hodinová

Prevádzkový čas: 60 minút

Použitie: S káblom/bez kábla
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