
plaukų kirpimo mašinėlė
„pasidaryk pats“

 
Nerūdijančiojo plieno peiliukai

14 ilgio nustatymų

60 min. be laido /1 val. krovimas

Dėklas ir skutimo priedas

 

QC5580/15

Skuskite galvos plaukus net sunkiai

pasiekiamose vietose

su 180° besisukančia galvute

Unikali 180° pasisukanti ši „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės galvutė padės

lengvai pasiekti net sudėtingiausias vietas, todėl galėsite patys kaskart preciziškai

apsikirpti plaukus. Arba uždėkite galvos skutimo priedą ir galėsite švariai

nusiskusti.

Palengvinanti priėjimą konstrukcija

180° pasukama galvutė – pasiekite plaukus lengviau.

Galvos plaukų skutimo priedas – sukurkite puikią šukuoseną.

„Performance“

14 lengvai fiksuojamo ilgio nustatymų: nuo 0 mm iki 15 mm.

Koregavimo šukos – formuokite trumpą šukuoseną.

Krovę prietaisą 1 valandą jį galite naudoti be laido iki 60 minučių.

2 metų garantija, universali įtampa

Paprasta naudoti

Suapvalinti galiukai ir šukos nedirgina odos

Savaime pasigalandantys peiliukai

Naudojama su laidu ir be laido

Guminė rankena – valdykite prietaisą maksimaliai efektyviai

Akumuliatoriaus lemputė parodo akumuliatoriaus įkrovą

Plaunama, kad būtų lengva prižiūrėti
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Ypatybės

180° pasukama galvutė

Naudodami pasukamą galvutę galėsite pasukti

plaukų kirpimo mašinėlę reikiamu kampu.

Galėsite pasukti galvutę ir kirpti plaukus

sunkiai pasiekiamose vietose.

Galvos plaukų skutimo priedas

Sukurkite puikią šukuoseną nebijodami įsikirpti

ar įsipjauti. Uždėkite galvos plaukų skutimo

priedą ir sukurkite nepriekaištingą šukuoseną.

14 fiksuojamo ilgio nustatymų

Pasukite integruotą didinimo žiedą, esantį po

plaukų kirpimo mašinėlės galvute, kad

galėtumėte pasirinkti ir užfiksuoti jums tinkantį

ilgio nustatymą. Naudodami dvejas šukas

galėsite naudoti ilgio nustatymus nuo 1 mm iki

15 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai

per 2 mm nuo ankstesniojo). Naudokite

specialias koregavimo šukas, kad

suformuotumėte trumpą šukuoseną... arba

naudokite plaukų kirpimo mašinėlę be šukų ir

apsikirpkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Koregavimo šukos

Kurkite itin trumpas šukuosenas naudodami

specialias šukas (ilgio nustatymas nuo 0,5 mm

iki 3 mm, 0,5 mm ilgio skirtumas tarp

nustatymų).

Odai nekenkiantys

Peiliukų ir šukų suapvalinti kraštai – išvengsite

odos įdrėskimų ir patogiai skusitės.

Efektyvus veikimas su ar be laido

Galite naudoti be laido ar įjungę į tinklą.

Savaime pasigalandantys peiliukai

Savaime pasigalandantys nerūdyjančio plieno

peiliukai ilgiau išlieka aštresni ir užtikrina

geriausią skutimą.

NiMh maitinimas

Naudokite prietaisą patogiai su ar be laido.

Krovę galingą NiMh akumuliatorių 1 valandą

prietaisą galėsite naudoti iki 60 minučių.

Greitai įkrovę prietaisą per 10 minučių galėsite

kirpti 10 minučių. Prietaisą galėsite naudoti bet

kada.

Akumuliatoriaus lemputė

Akumuliatoriaus lemputė šviečia balta spalva,

kai akumuliatorius įkrautas, lemputė blyksi

oranžine spalva – tai reiškia, kad prietaisu

naudotis galite dar 10 minučių.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 41 mm

Ilgio nustatymų skaičius: 14

Ilgio nustatymų diapazonas: 0–15 mm

Tikslumas (intervalų dydis): kas 2 mm

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Skutimo priedas: 0 mm

Didelės šukos: 3–15 mm

Koregavimo šukos: 1–3 mm

Lengva naudoti

Mastelio keitimo žiedas

Saugiai išsivalo laikoma po čiaupu

Reguliuojamos nukreipiančios šukos

Ekranas: Įkrovimo indikatorius

Maitinimo sistema

Baterijos tipas: NiMH

Įkrovimo laikas: 1 val.

Veikimo laikas: Iki 60 minučių

Naudojimas: Laidinis/belaidis

Konstrukcija

Forma: Ergonomiškas dizainas

Priedai

Laikymo krepšys

Valymo šepetys

Skutimo priedas

Pakuotėje pridedama alyva

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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