
 

Maszynka do
strzyżenia włosów

Hairclipper series
9000

 
Premium

Dwustronny element tnący

 
QC5770/80

Profesjonalne strzyżenie bez wychodzenia z domu
dzięki dwustronnemu trymerowi i dokładności do 1 mm

Ta maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips zapewnia wyjątkową dokładność dzięki ustawieniom długości

1 mm i wbudowanemu precyzyjnemu trymerowi. Nasadka grzebieniowa 3D zapobiega podrażnieniom, zaś

funkcja przerzedzania włosów zapewnia naturalnie wyglądającą fryzurę.

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa 3D — szybkie i wygodne przycinanie

Quasi-diamentowa technologia węglowa zapewnia ostre ostrza przez dłuższy czas

Delikatne dla skóry ostrza i nasadka grzebieniowa zapobiegają zadrapaniom

Niezwykle łatwa obsługa

Wyświetlacz funkcji umożliwia wygodne sterowanie

Futerał na wszystkie elementy

Optymalna moc działania

Działanie sieciowe i akumulatorowe do wyboru

Trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia wydajne korzystanie



Maszynka do strzyżenia włosów QC5770/80

Zalety Dane techniczne

Dopasowująca się nasadka 3D

Wyjątkowa nasadka grzebieniowa dopasowuje

się do kształtu twarzy w 3 płaszczyznach,

gwarantując szybkie i przyjemne golenie.

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Działanie sieciowe lub akumulatorowe

zapewnia maksymalną moc i swobodę

korzystania z trymera firmy Philips.

Quasi-diamentowa technologia węglowa

Innowacyjna, quasi-diamentowa technologia

węglowa zapewnia, że ostrza będą ostre przez

dłuższy czas.

Wyświetlacz funkcji

Wielofunkcyjny wyświetlacz pokazuje stan

akumulatora, wybrane ustawienie długości w

milimetrach oraz opcję przerzedzania włosów

Trwały akumulator litowo-jonowy

To urządzenie jest wyposażone w szybko

ładowany wydajny akumulator litowo-jonowy

pozwalający na ładowanie produktu w

zaledwie 1 godzinę, co wystarcza na 50 minut

korzystania.

Etui

Wysokiej jakości futerał zapewnia wygodne

przechowywanie akcesoriów oraz chroni je

przed uszkodzeniem.

Łagodna dla skóry

Specjalnie zaokrąglone końcówki ostrzy i

nasadek zapobiegają zadrapaniom skóry.

 

System tnący

Szerokość nożyka: 41/15 mm

Liczba ustawień długości: 38

Zakres ustawień długości: do 42 mm

Precyzja (wielkość odstępów): co 1 mm

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Zaokrąglone końcówki: Łagodna dla skóry

Łatwa obsługa

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Zasilanie

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowa

Czas ładowania: 1 godzina

Czas działania: 60 minut

Wzornictwo

Kształt: Ergonomiczny

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Nasadka grzebieniowa do włosów

Serwis

2 lata gwarancji

Wyposażenie dodatkowe

Nasadka grzebieniowa do przerzedzania

włosów
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