
Strihač, s ktorým sa
ostriháte sami

 
Čepele z nehrdzavejúcej ocele

13 nastavení dĺžky

60 min bezšn. použitia/1 h
nabíjania

Hrebeň na presné strihanie na
ježka

 

QC5570/15

Ostrihajte si vlasy úplne sami – aj na ťažko

dostupných miestach

s hlavou s otáčaním o 180°

Vďaka jedinečnej hlave s otáčaním o 180° na tomto strihači vlasov Philips ľahko

dosiahnete aj na tie najproblematickejšie miesta. Takže vždy vytvoríte dokonale

rovnomerný a presný strih.

Dizajn, vďaka ktorému dosiahnete všade

180° otočná hlava pre jednoduchý dosah.

Výkon

13 nastavení dĺžky s jednoduchým uzamknutím od 0,5 do 15 mm.

Presný hrebeňový nástavec na krátky zostrih.

Až 60 minút bezšnúrového používania po 1 hodine nabíjania.

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie

Jednoduché používanie

Zaoblené hroty a hrebeňové nástavce zabraňujú podráždeniu pokožky

Samoostriace čepele

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Indikátor batérie signalizuje úroveň jej nabitia

Úplne umývateľný vodou na jednoduché čistenie

Pogumovaná rukoväť pre dokonalé ovládanie
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Hlavné prvky

180° otočná hlava

Otočná hlava vám poskytne úplnú kontrolu nad

uhlom hlavy strihača – tú môžete otočiť tak,

aby ste jednoducho dosiahli aj do tých

najťažšie prístupných oblastí.

13 uzamykacích nastavení dĺžky

Otočte integrované koliesko na nastavenie

dĺžky pod hlavou strihača a nastavte dĺžku,

ktorá vám vyhovuje. Vďaka dvom hrebeňovým

nástavcom si môžete vybrať dĺžku 1 až 15 mm s

presnosťou na 2 mm. Pomocou špeciálneho

presného hrebeňového nástavca sa môžete

ostrihať „na ježka“ alebo použiť strihač bez

nástavca a vytvoriť strih s dĺžkou iba 0,5 mm.

Presný hrebeňový nástavec

Výnimočná presnosť na vytvorenie extrémne

krátkych strihov so špeciálnym hrebeňovým

nástavcom (nastavenie dĺžky od 0,5 mm do

3 mm po 0,5 mm krokoch).

Jemné k pokožke

Zaoblené hrany čepelí a hrebeňových

nástavcov sú navrhnuté tak, aby predchádzali

poškriabaniu pokožky a zabezpečili

pohodlnejšie strihanie.

Sieťové a výkonné bezšnúrové napájanie

Používajte ho bezšnúrovo alebo pripojený do

siete.

Samoostriace čepele

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

zostanú ostré dlhšie a zaistia špičkový výkon

strihania.

Napájanie cez NiMh

Zariadenie môžete flexibilne používať s

napájacím káblom alebo bez neho. Výkonná

NiMh 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.

Indikátor stavu batérie

Indikátor stavu batérie svieti na bielo, keď je

batéria úplne nabitá, a bliká na oranžovo, keď

zostáva 10 minút používania.

100 % umývateľný

Jednoduché dôkladné čistenie vodou z

vodovodu.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Počet nastavení dĺžky: 13

Rozsah nastavení dĺžky: 0,5 – 15 mm

Presnosť (veľkosť krokov): po 2 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Veľký hrebeňový nástavec: 3 – 15 mm

Presný hrebeňový nástavec: 1 – 3 mm

Jednoduché používanie

Nastavovací krúžok: áno

Umývanie pod tečúcou vodou: áno

Nastaviteľné vodiace hrebene: áno

Displej: Indikátor nabíjania

Napájací systém

Typ batérie: NiMH

Čas nabíjania: 1-hodinová

Prevádzkový čas: až 60 minút

Použitie: S káblom/bez kábla

Dizajn

Tvar: Ergonomický dizajn

Príslušenstvo

Čistiaca kefka: áno

Olej súčasťou balenia: áno

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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