
leikkaa hiukset itse
kotiparturilla

 
Terät ruostumatonta terästä

14 pituusasetusta

1 h latauksella 60 min
käyttöaikaa

Kaljuajoterä

 

QC5550/15

Aja hiuksesi itse – myös hankalista paikoista

180 astetta kääntyvä terä

Headgroom-kotiparturilla saat sileän ja tarkasti ajellun pään. Ainutlaatuiset 180

astetta kääntyvät osat helpottavat ulottumista ja takaavat sileän jäljen ihoa

haavoittamatta.

Helppokäyttöinen

kahden vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta.

Täysi vedenkestävyys helpottaa puhdistamista

Akun merkkivalo näyttää akun latauksen

60 min johdotonta käyttöaikaa 1 tunnin pikalatauksella.

Tuotteen mukana käsipeili ja säilytyspussi

Leikkaa hiukset itse

Kaljuajoterä tarkkaan ja tasaiseen ajoon

180 astetta kääntyvän terän ansiosta ulotut kaikkialle

Ihoystävällinen

Ihoystävälliset ja tehokkaat trimmeriterät

Pään muotoja myötäilevä kampa seuraa muotoja tarkasti.

Tarkkuuskampa, jossa 5 lukittavaa pituusasetusta, 1–3 mm

Tarkkuustrimmeri tyylin tarkkoihin yksityiskohtiin

14 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0–15 mm



leikkaa hiukset itse kotiparturilla QC5550/15

Kohokohdat Tekniset tiedot

14 lukittavaa pituusasetusta

Valitse ja lukitse haluttu pituus valitsinta

kääntämällä. Kahdessa säädettävässä

kammassa on pituusasetukset 0–15 mm.

Pituuksien väli on tarkalleen 2 mm

pääkammassa ja 0,5 mm tarkkuuskammassa.

Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa

0,5 mm:n leikkuuseen.

180 astetta kääntyvä terä

Omien hiusten siistiminen tai ajeleminen on

entistä helpompaa. Valitse vain paras kulma,

jonka avulla ulotut helposti joka puolelle.

Kaljuajoterä (siistiminen)

Aja hiuksesi itse nopeasti ja mukavasti. Takaa

tasaisen ajon ilman naarmuja ja haavoja.

Akun merkkivalo

Valo on vihreä, kun akku on täynnä, ja vilkkuu

oranssina, kun jäljellä on 10 minuuttia.

Mukana peili ja pussi

Käsipeili parantaa näkyvyyttä, kun leikkaat tai

ajat niskahiuksia. Säilytä laite ja terät

turvallisesti samassa säilytyspussissa.

Seuraa pään muotoja

Kotiparturi seuraa hellästi pään muotoja ja

takaa nopean, tasaisen ja mukavan

hiustenleikkuun.

Litiumioniakku

Tehokas litiumioniakku kestää 60 minuuttia

1 tunnin latauksella. 10 minuutin

pikalatauksella saat 10 minuuttia

leikkausaikaa, joten laite on aina käyttövalmis.

Tarkkuuskampa (siistiminen, 2012)

Lisäkammassa on lisäasetuksia 1–3 mm:n

pituuksille tarkalleen 0,5 mm:n välein.

Tarkkuustrimmeri

Täydellinen valinta ahtaiden kohtien, kuten

pulisonkien, nenän ja suun ympäristön

trimmaamiseen. Se leikkaa tarkasti, mutta

hellävaraisesti, ja pieni koko helpottaa

tarkkojen linjojen ja yksityiskohtien

muotoilussa.

Kestävä

Kaikki vartalokarvojen siistimistuotteen on

tehty kestämään. Niillä on kahden vuoden

maailmanlaajuinen takuu ja automaattinen

jännitteenvalinta.

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Lisätarvikkeet

2 ohjauskampaa

Kaljuajoterä

Puhdistusharja

Peili

Säilytyspussi

Leikkausjärjestelmä

Ohjauskamman tyyppi: Myötäilee muotoja

Teräyksikön leveys: 41 mm

Pituusasetusten määrä: 11

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm

Pituusasetusalue: 0–15 mm

Kaljuajoterä (0 mm)

Tarkkuuskampa (1–3 mm)

Pieni kampa (3–15 mm)

Muotoilu

Muoto: Ergonominen

Helppokäyttöinen

Tarkennusrengas

Säädettävät ohjauskammat

Voidaan puhdistaa vesihanan alla

Näyttö: Latauksen ilmaisin

Virransyöttö

Akkutyyppi: Litiumioni

Latausaika: 1 tunti

Käyttöaika: 60 minuuttia

Käyttö: Johdollinen/johdoton
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