
κουρευτική μηχανή do

it yourself

 
Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

14 ρυθμίσεις μήκους

60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1

ώρας

Θήκη και εξάρτημα ξυρίσματος

 

QC5580/32

Ξυρίστε μόνοι το κεφάλι σας - ακόμα και τα δύσκολα

σημεία

με περιστρεφόμενη κεφαλή 180°

Η μοναδική περιστρεφόμενη κεφαλή (180°) σας βοηθά να φτάσετε στα πιο δύσκολα σημεία,

για ένα απόλυτα ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα κάθε φορά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε

το εξάρτημα ξυρίσματος κεφαλής για απόλυτα λείο φινίρισμα.

Σχεδίαση για εύκολη πρόσβαση παντού

Περιστρεφόμενη κεφαλή 180° για εύκολη πρόσβαση.

Εξάρτημα ξυρίσματος κεφαλής για ομοιόμορφο φινίρισμα.

Απόδοση

14 ρυθμίσεις μήκους 0-15 χιλ. με μηχανισμό κλειδώματος

Χτένα ακριβείας για κοντό στρατιωτικό στυλ.

Έως και 60 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 1 ώρας.

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση

Εύκολη χρήση

Στρογγυλεμένα άκρα και χτένες που δεν ερεθίζουν το δέρμα

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Λαβή από καουτσούκ για μέγιστο έλεγχο

Λυχνία μπαταρίας που δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας

Πλήρως πλενόμενο για εύκολο καθαρισμό



κουρευτική μηχανή do it yourself QC5580/32

Χαρακτηριστικά

Περιστρεφόμενη κεφαλή 180°

Με την περιστρεφόμενη κεφαλή έχετε τον απόλυτο

έλεγχο στη γωνία της κουρευτικής μηχανής, ώστε

να μπορείτε να γυρίσετε την κεφαλή για να φτάνετε

ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία με ευκολία.

Εξάρτημα ξυρίσματος κεφαλής

Απολαύστε ένα απαλό ξύρισμα χωρίς σημάδια και

κοψίματα. Απλά τοποθετήστε το εξάρτημα ξυρίσματος

κεφαλής, για ένα άψογο φινίρισμα κάθε φορά.

14 ρυθμίσεις μήκους με μηχανισμό κλειδώματος

Γυρίστε την ενσωματωμένη ρυθμιστική ροδέλα κάτω

από την κεφαλή της κουρευτικής μηχανής για να

επιλέξετε και να κλειδώσετε τη συσκευή στη ρύθμιση

μήκους που θέλετε. Οι δύο χτένες διαθέτουν

ρυθμίσεις μήκους 1-15 χιλ., με ακρίβεια 2 χιλ. ανά

μήκος. Χρησιμοποιήστε την ειδική χτένα ακριβείας

για κοντό κούρεμα ή χρησιμοποιήστε την κουρευτική

μηχανή χωρίς το εξάρτημα χτένας για να κουρέψετε

τα μαλλιά σας πολύ κοντά (0,5 χιλ.).

Χτένα ακριβείας

Ειδική χτένα για πολύ κοντά κουρέματα με εξαιρετική

ακρίβεια (ρυθμίσεις μήκους 0,5-3 χιλ., με ακρίβεια 0,5

χιλ. ανά μήκος).

Φιλικές στο δέρμα

Οι στρογγυλεμένες άκρες στις λεπίδες και τις χτένες

είναι σχεδιασμένες ειδικά για να αποφεύγονται οι

τραυματισμοί του δέρματος, για πιο άνετο

τριμάρισμα.

Ισχυρή λειτουργία με και χωρίς καλώδιο

Χρησιμοποιήστε το με καλώδιο ή χωρίς.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

παραμένουν κοφτερές για μεγαλύτερο διάστημα και

διασφαλίζουν κορυφαία απόδοση κοπής.

Ισχύς NiMh

Χρησιμοποιήστε τη χωρίς το καλώδιο, για

μεγαλύτερη ευελιξία. Η ισχυρή μπαταρία NiMh

διαρκεί έως και 60 λεπτά μετά από φόρτιση 1 ώρας.

Η γρήγορη φόρτιση των 10 λεπτών προσφέρει 10

λεπτά αυτονομίας, ώστε να μην περιμένετε ποτέ.

Λυχνία μπαταρίας

Η λυχνία της μπαταρίας ανάβει με λευκό χρώμα όταν

η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, ενώ

αναβοσβήνει πορτοκαλί όταν απομένουν 10 λεπτά

λειτουργίας.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.



κουρευτική μηχανή do it yourself QC5580/32

Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 41 χιλ.

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 14

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: 0-15 χιλ.

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): ανά 2 χιλ.

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξάρτημα ξυρίσματος: 0 χιλ.

Μεγάλη χτένα:

3-15 χιλ.

Χτένα ακριβείας: 1-3 χιλ.

Ευκολία στη χρήση

Δακτύλιος ζουμ: Εύκολη προσαρμογή των

ρυθμίσεων μήκους

Καθαρίζεται με νερό βρύσης

Ρυθμιζόμενες χτένες-οδηγοί

Οθόνη: Ένδειξη φόρτισης

Ισχυρό σύστημα

Τύπος μπαταριών: NiMH

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Χρόνος λειτουργίας: έως και 60 λεπτά

Χρήση: Με/χωρίς καλώδιο

Σχεδίαση

Σχήμα: Εργονομικός σχεδιασμός

Αξεσουάρ

Θήκη φύλαξης

Βούρτσα καθαρισμού

Εξάρτημα ξυρίσματος

Περιλαμβάνεται λάδι

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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