
машинка за самостоятелно

подстригване

 
Ножчета от неръждаема стомана

13 настройки за дължина

60 мин. безжична работа/1 ч.

зареждане

Прецизен гребен за ниско

подстригване

 

QC5570/15

Подстрижете собствената си коса – дори в

труднодостъпните места

с въртяща се на 180° глава

С уникалната, въртяща се на 180º глава на тази машинка за подстригване Philips можете

лесно да достигнете и най-трудно достъпните места, за да се радвате на идеално равно и

прецизно подстригване всеки път.

За лесен достъп навсякъде

Въртяща се на 180° глава за лесен достъп навсякъде.

Представяне

13 лесно заключващи се настройки за дължина – от 0,5 до 15 мм

Прецизен гребен за ниско подстригване.

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

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят.

Лесна употреба

Заоблените краища и гребени не дразнят кожата

Самонаточващи се ножчета

Използване с кабел и без кабел

Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

Изцяло миеща се, за лесно почистване

Гумено покритие на дръжката за максимален контрол
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Акценти

Въртяща се на 180° глава

Въртящата се глава ви дава пълен контрол върху ъгъла

на машинката за подстригване и можете лесно да

завъртите главата, за да достигнете без проблем и

най-трудно достъпните места.

13 заключващи се настройки за дължина

Завъртете вграденото регулиращо колелце под

главата на машинката за подстригване, за да изберете

и заключите желаната настройка за дължина. Двата

гребена осигуряват настройки за дължина от 1 мм до

15 мм, с точно 2 мм между съседните стъпки.

Използвайте специалния прецизен гребен за ниско

подстригване. Или използвайте машинката без гребен

– за късо подстригване с дължина 0,5 мм.

Прецизен гребен

Изключителна прецизност за изключително къси

подстрижки – с един специален гребен (с настройки

за дължина от 0,5 мм до 3 мм, със стъпка 0,5 мм).

Нежни към кожата

Заоблените краища на ножчетата и гребените са

проектирани да не позволяват одраскване на кожата

за повече удобство при употреба.

Работа с кабел и мощна работа без кабел

Работи без кабел или включена в контакта.

Самонаточващи се ножчета

Самонаточващите се ножчета от неръждаема

стомана остават остри по-дълго време и гарантират

най-добър резултат при употреба.

Никел-металхидридна батерия

Използвайте с кабел или без кабел, както ви е удобно.

Мощната никел-металхидридна батерия издържа до

60 минути работа без кабел след 1-часово зареждане.

А бързото 10-минутно зареждане ви дава 10 минути

време за подстригване – винаги в готовност, когато

ви потрябва.

Светлинен индикатор

Индикаторът свети в бяло, когато батерията е

напълно заредена, и мига в оранжево, когато остава

заряд за 10 минути работа.

100% миеща се

Мие се удобно с течаща вода, за пълно почистване.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 41 мм

Множество настройки на дължината: 13

Различни настройки за дължина: 0,5 – 15 мм

Прецизност (стъпка): 2 мм

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Голям гребен:

3-15 мм

Прецизен гребен: 1-3 мм

Лесна употреба

Регулиращ пръстен

Мие се с течаща вода

Регулируеми направляващи гребени

Дисплей: Индикатор за зареждане

Система за захранване

Тип батерия: Никел-металхидридна

Време за зареждане: 1 час

Време за работа: До 60 минути

Употреба: С кабел/без кабел

Дизайн

Форма: Ергономичен дизайн

Аксесоари

Четка за почистване

Смазочно масло (в комплекта)

Сервиз

2 години международна гаранция
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