
aparat de tuns DYT

 
Lame din oţel inoxidabil

13 setări de lungime

Utiliz. fără fir 60 min/încărc 1
oră

Pieptene cu precizie pentru stil
buzz

 

QC5570/15

Tundeţi-vă singuri - chiar şi în zone greu

accesibile

cu ajutorul capului rotativ la 180°

Capul unic cu rotire la 180° al acestei maşini de tuns de la Philips ajunge cu uşurinţă

chiar în cele mai dificile puncte. Astfel vă puteţi asigura de fiecare dată o tunsoare

precisă şi uniformă.

Design comod

Cap cu rotire 180° pentru acces uşor.

Performanţă

13 setări pentru lungime blocabile uşor de la 0,5 mm la 15 mm.

Pieptene de precizie pentru stil buzz rapid.

Până la 60 de minute de funcţionare fără fir după o încărcare de 1 oră.

2 ani de garanţie, tensiune universală

Uşor de utilizat

Vârfurile rotunjite şi pieptenii previn iritarea pielii

Lame cu ascuţire automată

Utilizare cu şi fără fir

Ledul pentru baterie vă arată starea acesteia

100% lavabil pentru curăţare uşoară

Mâner din cauciuc pentru control maxim
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Repere

Cap cu rotire 180°

Capul cu rotire vă oferă control total asupra

unghiului aparatului de tuns, astfel încât puteţi

roti capul pentru a ajunge uşor chiar şi în

zonele cu acces dificil.

13 setări pentru lungime blocabile

Rotiţi rotiţa integrată de reglare a lungimii

aflată în spatele capului aparatului pentru a

selecta şi a bloca setarea de lungime dorită.

Doi piepteni oferă setările de lungime de la 1

mm la 15 mm, cu exact 2 mm între două

lungimi. Utilizaţi pieptenele special de precizie

pentru tunsoarea Buzz sau utilizaţi maşina fără

pieptene pentru tăiere la 0,5 mm.

Pieptene de precizie

Precizie sporită pentru coafuri extrem de scurte

cu un pieptene dedicat (setări de lungime de la

0,5 mm la 3 mm, cu trepte de 0,5 mm).

Protejează pielea

Marginile rotunjite de pe lame şi piepteni sunt

proiectate pentru a evita zgârierea pielii, pentru

o tundere mai confortabilă.

Utilizare cu fir şi fără fir puternică

Utilizaţi fără fir sau cu fir.

Lame cu ascuţire automată

Lamele din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată, rămân mai mult timp ascuţite şi

asigură performanţe de tăiere superioare.

Putere NiMh

Utilizaţi cu sau fără cablu pentru flexibilitate.

Bateria puternică NiMh durează până la 60

min după o încărcare de 1 oră. O încărcare

rapidă de 10 minute vă oferă 10 minute de

tundere, aşadar este întotdeauna pregătit

odată cu dvs.

Led pentru baterie

Ledul pentru baterie se aprinde alb când este

plină şi clipeşte portocaliu când mai are 10

minute de funcţionare.

100% lavabil

Se spală comod la robinet pentru o curăţare

temeinică.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 41 mm

Numărul setărilor de lungime: 13

Gama setărilor de lungime: 0,5 - 15 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 2 mm

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Pieptene mare: 3-15 mm

Pieptene de precizie: 1-3 mm

Uşor de utilizat

Mărire sau micşorare

Se curăţă sub jet de apă

Piepteni cu ghidaj reglabil

Afişaj: Indicator încărcare

Sistem de alimentare

Tip baterie: NiMH

Durată de încărcare: 1 oră

Durată de funcţionare: până la 60 minute

Utilizare: Cu fir/fără fir

Design

Formă: Design ergonomic

Accesorii

Perie de curăţat

Ulei în pachet

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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