
zastřihovač vlasů

HAIRCLIPPER Series
9000

 
Premium

Oboustranná stříhací jednotka

 
QC5770

Profesionální účesy v pohodlí domova
s 1mm přesným a oboustranným zastřihovačem

Zastřihovač vlasů Philips nabízí díky nastavení délky po 1 mm a integrovanému přesnému zastřihovači

dokonalou přesnost. 3D hřeben pro kopírování obrysů tváře zajišťuje pokožce pohodlí. A hřeben pro

prostřihávání vlasů vytváří přirozeně vypadající účes.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

3D hřeben pro kopírování obrysů tváře pro rychlost a pohodlí

Uhlíková technologie podobná diamantu zůstává déle ostrá

Břity a hřeben šetrné k pokožce zabraňují poškrábání

Nabízí maximální snadnost používání

Multifunkční displej pro plnou kontrolu

Pouzdro pro ukládání k ochraně všech věcí

Nabízí optimální výkon

Použití s kabelem i bez něj pro maximální výkon a svobodu

Výkonná lithium-iontová baterie pro optimální využití energie



zastřihovač vlasů QC5770/80

Přednosti Specifikace

3D hřeben pro kopírování obrysů

Jedinečný trojrozměrný hřeben pro kopírování

obrysů tváře kopíruje každou křivku a poskytuje

rychlé a pohodlné výsledky.

Použití s kabelem i bez něj

Zastřihovač Philips můžete používat s kabelem

i bez něj. S nabitými bateriemi dosáhnete vždy

maximálního výkonu a volnosti pohybu.

Uhlíková technologie podobná diamantu

Inovativní uhlíková technologie podobná

diamantu zajistí, aby stříhací jednotka zůstala

déle ostrá.

Multifunkční displej

Multifunkční displej zobrazuje stav

akumulátoru, zvolené nastavení délky

v milimetrech a zapnutí nebo vypnutí funkce

prostřihávání vlasů

Výkonná lithium-iontová baterie

Tento výrobek má výkonnou lithium-iontovou

baterii s rychlým nabíjením, proto ji lze nabíjet

pouze 1 hodinu a následně používat 50 minut.

Pouzdro pro ukládání

Vysoce kvalitní pouzdro na ukládání umožňuje

uložení veškerého příslušenství a chrání je před

poškozením

Šetrný k pokožce

Jedinečně zaoblené čepele a koncovky

hřebene zabraňují poškrábání pokožky.

 

Střihací systém

Šířka ostříhání: 41/15 mm

Počet nastavení délky: 38

Rozsah nastavení délky: až 42 mm

Přesnost (velikost kroků): po 1 mm

Samoostřicí ocelové břity: Ano

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Zaoblené špičky: Šetrný k pokožce

Snadné použití

Bezúdržbový provoz - není potřeba mazat:

Ano

Napájení

Typ baterie: Li-Ion

Doba nabíjení: 1 hodina

Provozní doba: 60 minut

Design

Tvar: Ergonomický

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Hřeben: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Nástavce

Hřeben pro prostřihávání vlasů: Ano

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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