
 

Plaunama plaukų
kirpimo mašinėlė

Hairclipper series
5000

 
„Trim-n-Flow PRO“ technologija

28 ilgio nustatymai (0,5–28
mm)

90 min. veikia be laido / 1 val.
krov.

100 % plaunamas

 

HC5650/15

Greitas, vienodas plaukų kirpimas
Plaukai nubyra ir kirpimas pagreitėja 2 kartus

Vienodai nukirpkite plaukus su technologijomis „DualCut“ ir „Trim-n-Flow Pro“.

Naujas šukų dizainas neleidžia bet kokio ilgio plaukams įstrigti šukose, tad

pabaigsite formuoti plaukus vienu kartu.

Veiksmingumas

Plaukai nubyra ir kirpimas pagreitėja 2 kartus

Maksimalus tikslumas su dvipusiais peiliukais

Nusikirpkite tobulai ir saugiai

Papildoma galia, kai jos reikia

Paprasta naudoti

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Iki 90 min. naudojimosi be laido

Valymas be rūpesčių

Ergonominis dizainas, kad būtų patogu ir gerai valdoma

Uždedamos kelių dienų barzdelės šukos

Tvirtas laikymo dėklas plaukų kirpimo mašinėlei ir priedams tvarkingai susidėti

Ilgaamžis

Peiliukų nereikia tepti

Pirkinio apsaugos garantija



Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė HC5650/15

Ypatybės

„Trim-n-Flow Pro“ technologija

Dėl pažangaus šukų dizaino nukirpti plaukai

iškrenta iš peiliukų kerpant, todėl net ilgi

plaukai neįstringa šukose. Pradėsite ir baigsite

kirptis netrukdomi.

„DualCut“ technologija

„Philips Hairclipper 3000“ pasižymi pažangia

„DualCut“ technologija, užtikrinančia

didžiausią tikslumą. Joje yra dvipusiai

peiliukai, kurie išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną.

28 fiksuojamo ilgio nustatymai

Kirpkite tiksliai norimo ilgio plaukus

naudodami 2 reguliuojamo ilgio šukas, kurios

kerpa 3–28 mm ilgio plaukus 1 mm tikslumu, 2

mm barzdelės šukas arba nuimkite šukas ir

kirpkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Naudojimas be laido ir su laidu

Neįsipainiokite belaidėse plaukų kirpimo

mašinėlėse – įkrovę 1 val., galingai kirpsite iki

90 min. Arba laikykite mašinėlę prijungtą prie

tinklo ir kirpkitės nepertraukiamai.

100 % plaunama**

Tiesiog greitai ir lengvai išplaukite kirpimo

mašinėlę po tekančiu vandeniu.

„Turbo“ režimas

Plaukų kirpimo mašinėlė storesniems

plaukams. Tiesiog paspauskite „Turbo“ režimo

mygtuką, kad padidėtų galia.

Patogu paimti

„Philips“ plaukų kirpimo mašinėlių rankenos

yra tekstūrinės, kad būtų lengva paimti ir

galėtumėte gerai valdyti mašinėlę bei patogiai

kirpti.

Jokios priežiūros

Galingas kirpimo prietaisas, kuriam nereikia

daug priežiūros – mūsų peiliukų niekada

nereikia sutepti.

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Visi mūsų asmens priežiūros gaminiai yra

ilgaamžiai. Jiems suteikiama 2 metų garantija,

jų nereikia tepti alyva ir jie yra suderinami su

bet kokia įtampa visame pasaulyje.
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 41 mm

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Tikslumas (intervalų dydis): Kas 1 mm

Ilgio nustatymų skaičius: 28

Ilgio nustatymų diapazonas: Nuo 0,5 iki

28 mm

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Lengva naudoti

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Valymas: 100 % plaunama**

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetys

Šukos: 1 barzdos šukos, 2 plaukų šukos (ilgos ir

trumpos)

Laikymas: Kelioninis dėklas

Maitinimo sistema

Baterijos tipas: Ličio jonų

* Palyginti su „Philips“ pirmtakais

* *Plaukite tik vandeniu

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2022‑02‑01

Versija: 8.1.1

12 NC: 8855 650 15010

EAN: 08 71010 38978 66

www.philips.com

http://www.philips.com/

