
Strihač vlasov

HAIRCLIPPER Series
9000

 
Premium

Obojstranný strihací prvok

 
QC5770

Profesionálny strih u vás doma
s 1 mm presným obojstranným zastrihávačom

Tento strihač vlasov značky Philips vám ponúka maximálnu presnosť vďaka svojim 1 mm nastaveniam dĺžky a

integrovanému precíznemu zastrihávaču. 3D hrebeňový nástavec sledujúci kontúry zaručuje príjemný pocit pre

pokožku. A nástavec na prestrihávanie vytvorí strih vlasov s prirodzeným vzhľadom.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

3D hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Uhlíková technológia s tvrdosťou diamantu zaručí dlhšiu ostrosť

Čepele a hrebeňový nástavec ohľaduplné k pokožke zabránia poškriabaniu

Prináša maximálne jednoduché používanie

Multifunkčný displej pre dokonalú kontrolu

Puzdro na odkladanie, ktoré chráni všetky súčasti

Poskytuje optimálny výkon

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo pre maximálny výkon a slobodu

Silná lítium-iónová batéria na optimálne využívanie energie



Strihač vlasov QC5770/80

Hlavné prvky Technické údaje

3D hrebeňový nástavec sledujúci kontúry

Jedinečný 3-rozmerný hrebeňový nástavec

precízne sledujúci kontúry sa prispôsobí každej

krivke a zaručí rýchle a pohodlné výsledky.

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Používajte zastrihávač Philips s pripojením do

siete alebo s napájaním na batériu a získajte

maximálny výkon a slobodu.

Uhlíková technológia tvrdá ako diamant

Inovatívna uhlíková technológia s tvrdosťou

diamantu zaručí, že strihací prvok zostane dlho

ostrý ako britva.

Multifunkčný displej

Multifunkčný displej zobrazuje stav batérií,

zvolené nastavenie dĺžky v milimetroch a

zapnutie alebo vypnutie funkcie prestrihávania

vlasov

Výkonná lítium-iónová batéria

Tento produkt obsahuje výkonnú lítium-iónovú

batériu s rýchlym nabíjaním, takže ho stačí

nabíjať len 1 hodinu a vydrží až 50 minút

používania.

Puzdro na odkladanie

Puzdro vysokej kvality umožňuje odkladanie

všetkého príslušenstva a chráni ho pre

poškodením

Jemný k pokožke

Jedinečne zaoblené čepele a končeky

hrebeňového nástavca zabránia poškriabaniu

pokožky.

 

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 41/15 mm

Počet nastavení dĺžky: 38

Rozsah nastavení dĺžky: až do 42 mm

Presnosť (veľkosť krokov): po 1 mm

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele:

áno

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Zaoblené hroty: Jemný k pokožke

Jednoduché používanie

Bez potreby údržby – nie je potrebný olej:

áno

Napájací systém

Typ batérie: Li-ion

Čas nabíjania: 1-hodinová

Prevádzkový čas: 60 minút

Dizajn

Tvar: Ergonomický

Príslušenstvo

Čistiaca kefa: áno

Hrebeň na vlasy: áno

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Nástavce

Nástavec na prestrihávanie: áno

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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