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Premium

Kétoldalú hajvágó

 
QC5770/80

Professzionális hajvágás otthon
1 mm-es pontosságú, kétoldalú vágókészülékkel

Az 1 mm-es hosszbeállítással és a beépített precíziós vágókészülékkel a Philips hajvágó tökéletes pontosságot

nyújt. A 3D kontúrkövető fésű biztosítja a kényelemérzetet. A ritkítófésűvel pedig természetes hatású hajvágás

érhető el.

A lehető legjobb teljesítmény

3D kontúrkövető fésű a gyors és kényelmes használathoz

A gyémántkeménységű karbon technológiájú pengék tovább maradnak élesek

Bőrbarát pengék és fésű a sérülésmentes vágásért

Tökéletesen egyszerű használat

Többfunkciós kijelző teljes körű vezérlési lehetőségekkel

Biztonságos tároló táska

Optimális teljesítmény

Vezetékes és vezeték nélküli használat: maximális teljesítmény és szabadság

Erős lítium-ion akkumulátor az optimális erő kifejtéséhez



hajvágó QC5770/80

Fénypontok Műszaki adatok

3D kontúrkövető fésű

Az egyedülálló háromdimenziós kontúrkövető

fésű minden hajlatot pontosan követ, így a

vágás gyorsan és kényelmesen végezhető el.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

A feltöltött akkumulátorokkal a Philips

vágókészülék vezetékes vagy vezeték nélküli

módon is használható, maximális teljesítmény

és rugalmasságot nyújtva.

Gyémántkeménységű karbon technológia

Az innovatív gyémántkeménységű karbon

technológia biztosítja, hogy a vágóegység

tovább marad éles.

Többfunkciós kijelző

A többfunkciós kijelző mutatja az akkumulátor

állapotát, a kiválasztott hosszbeállítást

milliméterben és hogy a ritkítófésű be van-e

kapcsolva

Hatékony lítium-ion akkumulátor

A termék hatékony lítium-ion akkumulátora

gyorstöltési funkciójának köszönhetően 1 órás

töltés akár 50 perces használatot is lehetővé

tesz.

Tároló táska

A kiváló minőségű táska megoldást nyújt a

tartozékok biztonságos tárolásának

problémájára

Bőrbarát

Az egyedülálló lekerekített pengék és

fésűfokok nem karcolják a bőrt.

 

Vágórendszer

Vágásszélesség: 41/15 mm

Hosszbeállítások száma: 38

A hosszbeállítások széles választéka: max.

42 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 1 mm

Rozsdamentes acélból készült, önélező

vágópengék

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Lekerekített végek: Bőrbarát

Egyszerű használat

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

Áramforrás

Elemtípus: Lítium-ion

Töltési idő: 1 óra

Működési idő: 60 perc

Design

Forma: Ergonomikus

Tartozékok

Tisztítókefe

Hajfésű

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia

Tartozékok

Ritkítófésű
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