
zastřihovač vlasů
pro domácí použití

 
Nerezové ocelové břity

14 nastavení délky

60 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Pouzdro a nástavec pro stříhání
dohola

 

QC5580/15

Ohol si hlavu sám – dokonce i v těžko

přístupných místech

se 180° otočnou hlavou

Unikátní 180° rotační hlava zastřihovače vlasů Philips umožňuje dosáhnout i do

nejobtížněji dosažitelných míst. Takže zajistí vždy dokonale rovnoměrné a přesné

zastřižení. Nebo můžete připevnit holicí nástavec a dosáhnout tak naprosto

hladkého zastřižení.

Praktický design

180° otočná hlava pro snadný dosah.

Nástavec pro holicí hlavu pro dokonale hladké oholení.

Performance

14 nastavení délky s možností zajištění od 0 do 15 mm.

Přesný hřeben pro krátký styl „na ježka“.

Až 60 minut bezdrátového provozu po 1 hodině nabíjení.

Záruka dva roky, univerzální napětí

Snadné použití

Zaoblené špičky a hřebenové nástavce zabraňují dráždění pokožky

Samoostřicí břity

Použití s kabelem i bez něj

Pogumovaná rukojeť pro maximální ovládání

Kontrolka baterie zobrazuje její stav

100% omyvatelný pro snadné čištění
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Přednosti

180° otočná hlava

Otočná hlava poskytuje úplnou kontrolu nad

úhlem zastřihovače, takže lze hlavu otáčet a

snadno dosáhnout i na ta nejobtížnější místa.

Nástavec pro holicí hlavu

Dosáhněte dokonale hladkého oholení bez

škrábnutí nebo říznutí. Stačí nasadit nástavec

pro holicí hlavu a pokaždé dosáhnete

bezchybného výsledku.

14 nastavení délky s možností zajištění

Otáčením vestavěného nastavovacího kolečka

pod hlavou zastřihovače můžete vybrat a

zajistit požadované nastavení délky. Dva

hřebeny nabízejí nastavení délky od 1 mm do

15 mm, přičemž jednotlivé délky se liší přesně

o 2 mm. Pomocí speciálního přesného hřebenu

můžete vytvořit účes „na ježka“...nebo použít

zastřihovač bez hřebenu pro krátký 0,5mm

sestřih.

Přesný hřeben

Mimořádná přesnost pro mimořádně krátké

účesy pomocí speciálního hřebenu (nastavení

délky od 0,5 mm do 3 mm s kroky po 0,5 mm).

Šetrný k pokožce

Oblé hrany břitů a hřebenů brání poškrábání

kůže a zajišťují příjemnější ostříhání.

Použití s kabelem i bez něj

Použití bez kabelu nebo se zapojením do

zásuvky.

Samoostřicí břity

Samoostřicí břity z nerezové oceli zůstávají

dlouho ostré a zaručují skvělý střihací výkon.

Napájení NiMH

Můžete jej flexibilně používat s napájecím

kabelem nebo bez kabelu. Výkonná NiMh

baterie zajistí až 60 minut provozu po 1 hodině

nabití. Rychlé 10minutové nabití vám poskytne

10 minut zastřihování – přístroj je tedy

připraven vždy, když jej potřebujete.

Kontrolka baterie

Kontrolka baterie svítí bíle, když je nabitý, a

bliká oranžově, když zbývá již jen 10 minut.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Střihací systém

Šířka ostříhání: 41 mm

Počet nastavení délky: 14

Rozsah nastavení délky: 0 – 15 mm

Přesnost (velikost kroků): po 2 mm

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Nástavec pro holení hlavy: 0 mm

Velký hřeben: 3 – 15 mm

Přesný hřeben: 1-3 mm

Snadné použití

Zoomovací kroužek: Ano

Mytí pod tekoucí vodou: Ano

Nastavitelné vodicí hřebeny: Ano

Displej: Indikátor nabíjení

Napájení

Typ baterie: NiMH

Doba nabíjení: 1 hodina

Provozní doba: až 60 minut

Využití: S kabelem/bez kabelu

Design

Tvar: Ergonomický design

Příslušenství

Pouzdro pro skladování: Ano

Čisticí kartáček: Ano

Nástavec pro holení hlavy: Ano

Olej v balení: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2019‑07‑25

Verze: 10.1.1

EAN: 08 71010 36087 14

www.philips.com

http://www.philips.com/

