
leikkaa hiukset itse
kotiparturilla

 
Terät ruostumatonta terästä

14 pituusasetusta

60 min käyttöaikaa 1 tunnin
latauksella

Kotelo ja kaljuajoterä

 

QC5580/32

Aja hiuksesi itse – myös hankalista paikoista

180 astetta kääntyvä terä

Ainutlaatuinen 180 astetta kääntyvä ajoterä helpottaa hankaliin kohtiin ulottumista

ja takaa tasaisen leikkuutuloksen joka kerta. Tai napsauta päänajeluun tarkoitettu

lisäosa kiinni ja saat täysin sileän lopputuloksen.

Hankalienkin paikkojen ajeluun

180 astetta kääntyvän terän ansiosta ulotut kaikkialle.

Päänajeluun tarkoitetulla lisäosalla saat täydellisen sileän tuloksen.

Suorituskyky

14 helppoa lukittavaa pituusasetusta, 0–15 mm

Ohjauskampa lyhyille hiuksille.

Jopa 60 minuuttia johdotonta käyttöaikaa 1 tunnin latauksella.

Kahden vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta

Helppokäyttöinen

Pyöristetyt kärjet ja kammat ehkäisevät ihoärsytystä

Itseteroittuvat terät

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Kumikahva takaa tukevan otteen

Akun merkkivalo näyttää akun latauksen

Täysi pestävyys helpottaa puhdistamista
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Kohokohdat

180 astetta kääntyvä terä

Ainutlaatuinen kääntyvä ajoterä helpottaa

hankaliin kohtiin ulottumista.

Lisäosa päänajeluun

Hellävarainen ajotulos ilman ihovaurioita.

Napsauta päänajeluun tarkoitettu lisäosa kiinni

ja saat täysin sileän lopputuloksen.

14 lukittavaa pituusasetusta

Valitse ja lukitse pituusasetus kotiparturin

ajopään alapuolella olevalla säätöpyörällä.

Kahdessa ohjauskammassa on

pituusasetukset 1–15 mm. Pituuksien väli on

tarkalleen 2 mm. Tarkkuuskampaa voi käyttää

siilitukan leikkaamiseen. Voit käyttää tuotetta

myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

Ohjauskampa

Tarkkuuskammalla saat lisätarkkuutta erityisen

lyhyisiin tyyleihin (0,5 - 3 mm, 0,5 mm

välein).

Ihoystävällinen

Terien ja kampojen pyöristetyt reunat eivät

naarmuta ihoa.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Voit käyttää johdottomasti tai verkkovirralla.

Itseteroittuvat terät

Itseteroittuvat, ruostumattomasta teräksestä

valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään ja

varmistavat huippuleikkaustuloksen.

NiMh Power

Käytä johdon kanssa tai ilman johtoa. Tehokas

NiMh-akku kestää jopa 60 minuuttia yhden

tunnin latauksella. 10 minuutin pikalatauksella

saat 10 minuuttia leikkausaikaa, joten laite on

aina käyttövalmis.

Akun merkkivalo

Valo on valkoinen, kun akku on täynnä, ja

vilkkuu oranssina, kun jäljellä on 10 minuuttia.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 41 mm

Pituusasetusten määrä: 14

Pituusasetusalue: 0–15 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm:n välein mm

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Kaljuajoterä: 0 mm

Suuri ohjauskampa: 3-15 mm

Ohjauskampa: 1–3 mm

Helppokäyttöinen

Zoomausrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Voidaan puhdistaa vesihanan alla

Säädettävät ohjauskammat

Näyttö: Latauksen ilmaisin

Virransyöttö

Akun/pariston tyyppi: NiMH

Latausaika: 1 tunti

Käyttöaika: jopa 60 minuuttia

Käyttö: Johdollinen/johdoton

Muotoilu

Muoto: Ergonominen muotoilu

Lisätarvikkeet

Säilytyspussi

Puhdistusharja

Kaljuajoterä

Voiteluöljy sisältyy pakkaukseen

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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