
aparat de tuns

Hairclipper series
9000

 
Premium

Cap de radere cu două feţe

 
QC5770/80

Tunsori profesioniste acasă
cu aparat de tuns cu două capete şi precizie la 1 mm

Aparatul de tuns Philips vă oferă precizia absolută, graţie setărilor sale de lungime de 1 mm şi dispozitivului de

tuns de precizie integrat. Pieptenele de urmărire a conturului 3D garantează confortul pielii, iar pieptenele pentru

subţierea firului de păr creează o coafură cu aspect natural.

Cea mai bună performanţă pentru a te simţi excelent

Pieptene 3D care urmăreşte conturul, pentru viteză şi confort

Tehnologia Diamond Like Carbon păstrează capul de radere ascuţit mai mult timp

Pieptene şi lame delicate cu pielea pentru a preveni zgârierea

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Afişaj multifuncţional pentru control total

Cutia de stocare pentru a proteja toate componentele

Asigură o putere optimă

Utilizare cu fir şi fără, pentru putere şi libertate maxime

Baterie puternică litiu ion pentru putere optimă de utilizare



aparat de tuns QC5770/80

Repere Specificaţii

Pieptene 3D de urmărire a conturului

Pieptenele unic 3D care urmăreşte conturul,

urmăreşte îndeaproape fiecare curbă, oferindu-

vă rezultate confortabile şi rapide.

Utilizare cu şi fără fir

Utilizaţi produsul dvs. Philips cu fir sau fără, cu

bateria reîncărcată pentru putere şi libertate

maxime.

Tehnologie Diamond Like Carbon

Tehnologia inovatoare Diamond Like Carbon

asigură o perioadă mai lungă în care capul de

radere rămâne ascuţit.

Afişaj multifuncţional

Afişajul multifuncţional indică starea bateriei,

lungimea selectată în milimetri şi dacă

opţiunea de subţiere a părului este pornită sau

oprită

Baterie puternică litiu ion

Acest produs are o baterie litiu-ion puternică

cu încărcare rapidă, pentru a putea încărca

produsul în numai 1 oră pentru 50 de minute

de utilizare.

Cutie de stocare

Cutia de înaltă calitate oferă o soluţie de

stocare pentru toate accesoriile şi le protejează

împotriva deteriorării

Protejează pielea

Vârfurile unice prin rotunjire ale pieptenilor şi

lamelor previn zgârierea pielii.

 

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 41/15 mm

Numărul setărilor de lungime: 38

Gama setărilor de lungime: până la 42 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 1 mm

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Vârfuri rotunjite: Protejează pielea

Uşor de utilizat

Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Sistem de alimentare

Tip baterie: Li-ion

Durată de încărcare: 1 oră

Durată de funcţionare: 60 de minute

Design

Formă: Ergonomic

Accesorii

Perie de curăţat

Pieptene

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Accesorii

Pieptene pentru subţierea părului
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