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„Premium“

Dvipusis kirpimo elementas

 
QC5770/80

Profesionalus plaukų kirpimas namuose
naudojant 1 mm koreguojamąjį ir dvipusį kirptuvą

Ši „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlė su 1 mm ilgio nustatymu ir integruotuoju kirptuvu leidžia viską atlikti itin

tiksliai. 3D kontūrus atkuriančios šukos nedirgina odos, o plaukų retinimo šukos sukuria natūraliai atrodančią

šukuoseną.

Kerpa puikiai ir maloniai

3D prisitaikymo prie veido kontūrų šukos greitesniems rezultatams ir komfortui

Su „Diamond Like Carbon“ technologija aštrumas išlieka ilgiau

Odą apsaugantys ašmenys ir šukos nepalieka įbrėžimų

Nepaprastai lengva naudoti

Daugiafunkcinis ekranas visiškai kontrolei

Dėklas laikymui apsaugos visus įrankius

Suteikia optimalų galingumą

Galimos su laidu ir be laido didesniam galingumui ir laisvei

Ličio jonų maitinimo elementai optimaliam energijos naudojimui



plaukų kirpimo mašinėlė QC5770/80

Ypatybės Specifikacijos

3D kontūrus atkartojančios šukos

Unikalios trijų dimensijų kontūrus

atkartojančios šukos kruopščiai atkartoja

kiekvieną įlinkį, užtikrindamos greitus ir puikius

rezultatus.

Naudojama su laidu ir be laido

„Philips“ kirptuvą naudokite prietaisą su laidu

ar be jo ir su įkraunamu akumuliatoriumi

didesniam galingumui ir laisvei.

„Diamond Like Carbon“ technologija

Naujoviška „Diamond Like Carbon“

technologija užtikrina, kad kirpimo elementas

ilgiau išlieka aštrus.

Daugiafunkcinis ekranas

Daugiafunkcinis ekranas rodo akumuliatoriaus

būklę, pasirinktą ilgio nustatymą milimetrais ir

ar plaukų retinimo funkcija įjungta ar išjungta

Galingas ličio jonų maitinimo elementas

Šis produktas turi galingą ličio jonų maitinimo

elementą greitam įkrovimui, todėl jį galite

įkrauti vos per 1 val. ir naudoti 50 min.

Dėklas laikymui

Kokybiškas įdėklas yra puikus visų priedų

laikymo sprendimas, apsaugantis nuo

sugadinimo

Nedirgina odos

Unikaliai suapvalinti peiliukai ir šukų galiukai

apsaugo odą nuo įbrėžimų.

 

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 41/15 mm

Ilgio nustatymų skaičius: 38

Ilgio nustatymų diapazonas: iki 42 mm

Tikslumas (intervalų dydis): kas 1 mm

Savaime pasigalandantys nerūdijančio plieno

peiliukai

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Apvalūs galai: Nedirgina odos

Lengva naudoti

Nereikia priežiūros – nereikia sutepti

Maitinimo sistema

Baterijos tipas: Ličio jonų

Įkrovimo laikas: 1 val.

Veikimo laikas: 60 min.

Konstrukcija

Forma: Ergonomiškas

Priedai

Valymo šepetys

Plaukų šukos

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Priedai

Plaukus retinančios šukos
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