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nabíjania

 

HC9420/15

To najlepšie od spoločnosti Philips
Jedinečný výkon, dokonalý účes.

ZASTRIHÁVAČ VLASOV série 9000 vám poskytne dokonalú presnosť a kontrolu

nad vaším účesom jediným cvaknutím. Vďaka pohyblivým hrebeňovým

nadstavcom a vysokovýkonnej strihacej jednotke je to jediný strihač, s ktorým

vždy dosiahnete očakávané výsledky.

Dokonalá presnosť a ovládanie

Ovládacie tlačidlá

60 jednoduchých uzamykacích nastavení dĺžky: 0,5 až 42 mm

Nastaviteľné hrebene pre najlepšie výsledky strihania

Výkon

Samoostriace kovové čepele

Pohyblivé hrebene pre jednoduchý výber dĺžky

Funkcia AutoTurbo na zvýšenie rýchlosti strihania

Dvojročná záruka

Jednoduché používanie

Zapamätá si posledné nastavenie dĺžky

120 minút bezšnúrového používania po 1 hodine nabíjania



Strihač vlasov HC9420/15

Hlavné prvky

Ovládacie tlačidlá

Vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu

máte presnú predstavu vybratej dĺžky.

Pomocou tlačidiel jednoducho vyberte a

uzamknite viac ako 60 nastavení dĺžky. Rýchlo

prejdite jednotlivé dĺžky alebo pomaly

prechádzajte po malých krokoch dĺžky 0,2 mm.

20 uzamykacích nastavení dĺžky

Pomocou ovládacích tlačidiel presne vyberte

a uzamknite dĺžku, akú chcete, pričom máte na

výber viac ako 60 nastavení dĺžky. Použite

hrebeňový nadstavec na zastrihávanie

s presným zvyšovaním po 0,2 mm od 1 do

7 mm a so zvyšovaním o 1 mm od 7 do 42 mm.

Môžete ho použiť aj bez hrebeňového

nadstavca a strihať na dĺžku 0,5 mm.

3 nastaviteľné hrebene

Strihač sa dodáva s tromi nastaviteľnými

hrebeňmi: od 1 mm do 7 mm, od 7 mm do

24 mm a od 24 mm do 42 mm. Jednoducho

pripojte jeden z hrebeňov a vyberte si zo 60

uzamykacích nastavení dĺžky s pridávaním

0,2 mm medzi 1 – 7 mm a 1 mm medzi 7 –

42 mm. Strihač možno použiť aj bez hrebeňa a

strihať na dĺžku 0,5 mm.

Pohyblivé hrebene

Motorovo poháňaný systém nastavenia dĺžky

jednoducho vyberie a uzamkne požadovanú

dĺžku. Motor poháňa hrebeň a umožňuje výber

dĺžky s presnosťou až do 0,2 mm. Táto

inovatívna technológia zabezpečuje po celú

dobu strihanie pri požadovanej dĺžke a

dosiahnutie rovnakých výsledkov.

Funkcia Auto Turbo

Funkcia Turbo automaticky zvyšuje rýchlosť pri

hustých vlasoch, čím umožňuje dokonalé

strihanie bez námahy.

Zapamätá si posledné nastavenie dĺžky

Keď sa strihač zapne, hrebeň prejde na

naposledy použité nastavenie dĺžky strihania.

Výkonné bezšnúrové používanie

Používajte strihač bezšnúrovo na zaistenie

maximálneho výkonu a slobody. Jeho výkonná

lítiovo-iónová batéria prináša až 120 minút

bezšnúrového výkonu po 1 hodine nabíjania.

Možno ho používať bezšnúrovo aj na kábli.

2-ročná celosvetová záruka

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Poskytujeme na ne 2-ročnú celosvetovú záruku

a navyše vyhovujú svetovým štandardom

vstupného napätia.

Samoostriace kovové čepele

Samoostriace kovové čepele na zaistenie

dlhotrvajúcej ostrosti
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Počet nastavení dĺžky: 60

Presnosť (veľkosť krokov): 0,2 mm/1 mm

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 42 mm

Výber dĺžky: Ovládacie tlačidlá, Pohyblivé

hrebene

Príslušenstvo

Nadstavce: 3 hrebene

Puzdro: Cestovné puzdro

Jednoduché použitie

Čistenie: Odnímateľný strihací nôž

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Pamäťová funkcia

Napájací systém

Motor: Funkcia Auto Turbo

Typ batérie: Li-ion

Prevádzka: S káblom a bez kábla

Prevádzkový čas: 120 minút

Čas nabíjania: 1-hodinová

Servis

2-ročná celosvetová záruka
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