
Maszynka do
strzyżenia włosów

 
Ostrza ze stali szlachetnej

14 ustawień długości

60 min działania po 1 godz.
ładowania

Futerał i nasadka do golenia na
0

 

QC5580/15

Samodzielne golenie głowy — nawet w trudno

dostępnych miejscach

dzięki głowicy obracającej się w zakresie 180°

Zastosowana w tej maszynce do strzyżenia włosów firmy Philips wyjątkowa,

obracająca się w zakresie 180° głowica ułatwia dotarcie nawet do najtrudniej

dostępnych miejsc. Możesz więc za każdym razem precyzyjnie przystrzyc włosy.

Ponadto nasadka do golenia głowy umożliwia uzyskanie efektu idealnie gładkiej

skóry.

Konstrukcja pozwalająca dotrzeć do każdego miejsca

Obrotowa głowica (180°) ułatwiająca dostęp.

Nasadka do golenia głowy nadająca efekt idealnej gładkości.

Wydajność

14 łatwo blokowanych ustawień długości: 0–15 mm.

Precyzyjna nasadka grzebieniowa umożliwiająca uzyskanie krótkiej fryzury na jeża.

Do 60 minut działania bezprzewodowego po godzinie ładowania.

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć

Wygodne użytkowanie

Zaokrąglone końcówki i nasadki zapobiegają podrażnieniom skóry

Samoostrzące się ostrza

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Gumowy uchwyt zapewniający pełną kontrolę

Wskaźnik wskazujący stan naładowania akumulatora

Łatwość czyszczenia dzięki możliwości mycia w wodzie



Maszynka do strzyżenia włosów QC5580/15

Zalety

Obrotowa głowica (180°)

Obrotowa głowica pozwala w pełni

kontrolować kąt nachylenia maszynki, dzięki

czemu możesz odpowiednio ją ustawić, tak

aby z łatwością dotrzeć nawet do najtrudniej

dostępnych miejsc.

Nasadka do golenia głowy

Idealnie gładkie golenie bez zadraśnięć czy

skaleczeń. Wystarczy założyć nasadkę do

golenia głowy, a rezultat za każdym razem

będzie doskonały.

14 blokowanych ustawień długości

Obróć wbudowane kółko ustawień długości,

znajdujące się poniżej głowicy maszynki, aby

wybrać i zablokować żądane ustawienie

długości. Dwie nasadki grzebieniowe

umożliwiają ustawienie długości od 1 do

15 mm; różnica między kolejnymi

ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm.

Specjalna, precyzyjna nasadka grzebieniowa

pomoże Ci uzyskać fryzurę na jeża. Możesz

również użyć maszynki bez nasadki, aby

przyciąć włosy do długości 0,5 mm.

Precyzyjna nasadka grzebieniowa

Możesz uzyskać bardzo krótką fryzurę dzięki

specjalnej, dedykowanej nasadce

grzebieniowej zapewniającej dodatkową

precyzję (ustawienia długości od 0,5 mm do

3 mm, zmiana co 0,5 mm).

Urządzenie łagodne dla skóry

Zaokrąglone krawędzie ostrzy i nasadek

zaprojektowano tak, aby zapobiec

zadrapaniom i zapewnić komfortowe

strzyżenie.

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Urządzenie może pracować na zasilaniu

akumulatorowym lub sieciowym.

Samoostrzące się ostrza

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

dłużej zachowują ostrość i zapewniają

najwyższą jakość strzyżenia.

Akumulator NiMh

Możliwość użycia również bezprzewodowo

zapewnia wygodę. Trwały akumulator NiMh

działa do 60 minut po godzinie ładowania.

Szybkie 10-minutowe ładowanie wystarcza na

10 minut działania, więc z urządzenia można

skorzystać praktycznie w każdej chwili.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 41 mm

Liczba ustawień długości: 14

Zakres ustawień długości: 0–15 mm

Precyzja (wielkość odstępów): Co 2 mm mm

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Nasadka do golenia na 0: 0 mm

Duża nasadka grzebieniowa: 3–15 mm

Precyzyjna nasadka grzebieniowa: 1–3 mm

Łatwa obsługa

Kółko ustawień długości

Czyszczenie pod bieżącą wodą

Regulowane grzebienie prowadzące

Wyświetlacz: Wskaźnik ładowania

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Czas ładowania: 1 godzina

Czas działania: do 60 minut

Użytkowanie: Sieciowe/akumulatorowe

Wykończenie

Kształt: Ergonomiczna budowa

Akcesoria

Etui do przechowywania

Szczoteczka do czyszczenia

Nasadka do golenia na 0

Olej w zestawie

Serwis

2 lata gwarancji
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