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Rozsdamentes acélból készült
vágópengék

13 hosszbeállítás

60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.

Precíziós fésű rövid hajhoz

 

QC5570/15

Saját haj vágása - még a nehezen elérhető

területeken is

180°-ban elforgatható fejjel

A Philips hajvágó egyedülálló, 180°-ban elforgatható vágófejjel még a

legnehezebben elérhető helyekhez is könnyen hozzáférhet. Mindig egyenletes

hosszúságúra és tökéletes formára vághatja a haját.

Könnyű hozzáférést biztosító kivitel

180°-ban elforgatható fej a könnyű hozzáférésért.

Teljesítmény

13 könnyen rögzíthető hosszúságbeállítás 0,5 mm-től 15 mm-ig.

Precíziós fésű a rövid frizurákhoz.

Akár 60 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltéssel.

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás

Egyszerű használat

Lekerekített végek és fésűk a bőrirritáció megelőzésére

Önélező pengék

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Az akkumulátor jelzőfénye jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Teljesen mosható kialakítás az egyszerű tisztítás érdekében

Gumifogantyú a maximálisan biztonságos készülékvezetés érdekében
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Fénypontok

180°-ban elforgatható fej

Az elforgatható fejjel tetszőlegesen beállíthatja

a hajvágó szögét, így elforgathatja a fejet úgy,

hogy könnyedén hozzáférhessen a

legnehezebben elérhető helyekhez is.

13 rögzíthető hosszúság-beállítás

A hajvágó feje alatti beépített zoom gomb

elfordításával kiválaszthatja és rögzítheti a

kívánt hosszat. A két állítható fésű 1-15 mm

közötti hosszbeállítást tesz lehetővé, az egyes

beállítások közt pontosan 2 mm-es

különbségekkel. Rövid frizurákhoz válassza a

speciális precíziós fésűt... vagy használja a

hajvágót fésű nélkül a 0,5 mm-es vágáshoz.

Precíziós fésű

Extra pontosság az extra rövid frizurákhoz egy

speciális fésűvel (hosszbeállítás 0,5 és 3 mm

között, 0,5 mm-enként).

Bőrbarát

Lekerekített szélüknek köszönhetően a pengék

és a fésűk nem karcolják meg a bőrét, így

sokkal kellemesebbé teszik a hajvágást.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Használja vezeték nélkül vagy konnektorhoz

csatlakoztatva.

Önélező pengék

A rozsdamentes acélból készült önélező

pengék hosszabb ideig maradnak élesek, és

kiváló vágásteljesítményt nyújtanak.

NiMh tápellátás

Rugalmas használat vezetékkel vagy anélkül.

A nagy teljesítményű NiMh akkumulátor akár

60 percig bírja 1 órás töltést követően. Egy

gyors, 10 percnyi töltés 10 percnyi vágásidőt

biztosít, így mindig készen áll, amikor Ön is.

Akkumulátor jelzőfény

Az akkumulátor jelzőfénye fehéren világít, ha

az akkumulátor teljesen fel van töltve, és

narancssárgán villog, amikor 10 percnyi

működés van hátra.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágásszélesség: 41 mm

Hosszbeállítások száma: 13

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5–15

mm

Pontosság (lépcsők mérete): 2 mm

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Nagy fésű: 3–15 mm

Precíziós fésű: 1-3 mm

Egyszerű használat

Nagyítógyűrű

Csapvízzel tisztítható

Állítható vezetőfésűk

Kijelző: Töltésjelző

Áramforrás

Akkumulátor típusa: NiMH

Töltési idő: 1 óra

Működési idő: akár 60 perc

Használat: Vezetékkel / vezeték nélkül

Formatervezés

Forma: Ergonomikus kialakítás

Tartozékok

Tisztítókefe

Olaj található a csomagban

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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