
Машинка за

подстригване

Hairclipper series 9000

  Premium

Двустранен подстригващ елемент

 
QC5770

Професионално подстригване у дома
с 1mm прецизна машинка за подстригване с две страни

Тази машинка за подстригване Philips ви дава съвършена прецизност, благодарение на настройките за дължина през 1 мм и

вградената приставка за фино подстригване. Гребенът за пространствено следване на контура гарантира комфорт за кожата

ви. А гребенът за изтъняване на косата създава естествен вид на подстрижката.

Отлична работа, превъзходно усещане

Гребен за пространствено следване на контура, даващ бързина и удобство

Технологията с подобно да диамант покритие гарантира острота за по-дълго време

Нежните към кожата ножчета и гребен пазят кожата от одраскване.

Максимално лесна за употреба

Многофункционален дисплей за цялостен контрол

Защитен калъф за съхранение на всички компоненти.

Осигурява оптимална мощност

Жична и безжична употреба за максимална мощност и свобода при работа.

Силна литиево-йонна батерия за оптимална употреба на мощността



Машинка за подстригване QC5770/80

Акценти Спецификации

Гребен за пространствен контур

Уникалният гребен за пространствен контур следва

плътно всяка извивка на главата, осигурявайки отличен

резултат.

Използване с кабел и без кабел

Използвайте машинката за подстригване Philips с

кабел и без кабел, захранвана от акумулаторната

батерия, за максимална мощност и свобода при

работа.

Технология с подобно да диамант покритие

Иновационната технология с подобно да диамант

покритие гарантира запазването на подстригващия

елемент остър за по-дълго време.

Многофункционален дисплей

Многофункционалният дисплей показва състоянието

на батерията, избраната настройка за дължина в

милиметри и дали функцията за изтъняване на косата

е включена или изключена

Мощна литиево-йонна батерия

Този продукт има мощна литиево-йонна батерия с

бързо зареждане, за да можете да заредите само за

1 час за 50 минути употреба.

Калъф за съхранение

Висококачественият калъф осигурява съхранение и

предпазване от повреда на всички аксесоари

Нежност към кожата

Уникално заоблените върхове на ножчетата и

гребените предотвратяват одраскване на кожата.

 

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 41/15 мм

Множество настройки на дължината: 38

Различни настройки за дължина: до 42 мм

Прецизност (стъпка): по 1 мм

Самозаточващи се ножчета от неръждаема

стомана

Подстригващ елемент: Ножове от неръждаема

стомана

Заоблени върхове: Нежност към кожата

Лесна употреба

Без необходимост от поддръжка – не се нуждае

от смазване

Система за захранване

Тип батерия: литиево-йонна

Време за зареждане: 1 час

Време за работа: 60 минути

Дизайн

Форма: Ергономична

Аксесоари

Четка за почистване

Гребен за коса

Сервиз

2 години международна гаранция

Приставки

Гребен за изтъняване на косата
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