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HC9420/15

„Philips“ geriausia
Didžiausia galia, tobula šukuosena.

9000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ vienu spustelėjimu užtikrina tikslų ir

nepriekaištingą kirpimą. Dėl motorizuotų šukų ir efektyvaus kirpimo elemento, tai

vienintelė plaukų kirpimo mašinėlė, su kuria gausite tokį rezultatą, kokio ir tikėjotės.

Išskirtinis tikslumas ir valdymas

Valdymo mygtukai

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 60 ilgio nustatymų: nuo 0,5 iki 42 mm

Reguliuojamos plaukų šukos geriausiems kirpimo rezultatams

Veiksmingumas

Pasigalandantys metaliniai peiliukai

Su motorizuotomis šukomis lengva pasirinkti ilgį

Lengvai prisitaiko prie storų plaukų

Pirkinio apsaugos garantija

Paprasta naudoti

Prisimena paskutinį naudotą ilgio nustatymą

Iki 120 min. naudojimosi be laido



Plaukų kirpimo mašinėlė HC9420/15

Ypatybės

Valdymo mygtukai

Intuityvi naudotojo sąsaja suteikia tikslią

informaciją apie jūsų pasirinktą ilgį.

Naudodamiesi mygtukais lengvai pasirinkite ir

užfiksuokite daugiau kaip 60 ilgio nustatymų.

Greitai pakeiskite ilgio nustatymus arba rinkitės

palaipsniui 0,2 mm žingsniu.

60 fiksuotų ilgio nustatymų

Naudodamiesi valdymo mygtukais tiksliai

pasirinksite pageidaujamą ilgį iš 60 ilgio

nustatymų ir jį užfiksuosite. Norėdami kirpti

tiksliai, naudokite šukas ir rinkitės ilgio

nustatymus 0,2 mm tikslumu nuo 1 iki 7 mm

arba 1 mm tikslumu nuo 7 iki 42 mm. Prietaisą

galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti

palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

3 reguliuojamos plaukų šukos

Kirptuvas pateikiamas su 3 reguliuojamomis

plaukų šukomis: nuo 1 iki 7 mm, nuo 7 iki 24

mm ir nuo 24 iki 42 mm. Tiesiog pritvirtinkite

kurias nors šukas ir pasirinkite daugiau kaip iš

60 fiksuojamų ilgių nustatymų: 0,2 mm

tikslumu nuo 1 iki 7 mm arba 1 mm tikslumu

nuo 7 iki 42 mm. Kirptuvą galite naudoti ir be

šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm

ilgio plaukus.

Motorizuotos šukos

Dėl motorizuotos ilgio nustatymo sistemos

lengva pasirinkti ir užfiksuoti pageidaujamą

ilgį. Varikliukas nustato šukas ir leidžia

pasirinkti ilgį 0,2 mm tikslumu. Dėl šios

pažangios technologijos yra saugu kirpti

pasirinkus bet kurį pageidaujamą ilgio

nustatymą ir pasiekiami puikūs rezultatai.

„Auto Turbo“

„Auto Turbo“ funkcija automatiškai prisitaiko

prie storesnių plaukų ir naudoja šiek tiek

daugiau galios, kad kirti būtų lengva.

Prisimena paskutinį ilgio nustatymą

Įjungus kirptuvą šukos grįžtą į paskutinio

naudoto ilgio nustatymo padėtį.

Efektyvus veikimas be laido

Neįsipainiokite belaidėse plaukų kirpimo

mašinėlėse – vieną kartą įkrovę 1 val., galingai

kirpsite iki 120 min. Arba laikykite ją prijungtą

prie tinklo ir kirpkitės nepertraukiamai.

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Visi mūsų priežiūros gaminiai yra ilgaamžiai.

Jiems suteikiama 2 metų garantija, jų nereikia

tepti alyva ir jie yra suderinami su bet kokia

įtampa visame pasaulyje.

Pasigalandantys metaliniai peiliukai

Pasigalandantys metaliniai peiliukai ilgai

išliks aštrūs
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 41 mm

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Ilgio nustatymų skaičius: 60

Tikslumas (intervalų dydis): 0,2 mm / 1 mm

Ilgio nustatymų diapazonas: Nuo 0,5 iki 42

mm

Ilgio pasirinkimas: Valdymo mygtukai,

Motorizuotos šukos

Priedai

Priedai: 3 plaukų šukos

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Lengva naudoti

Valymas: Nuimamas kirptuvas

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Atminties funkcija

Maitinimo sistema

Variklis: „Auto Turbo“

Baterijos tipas: Ličio jonų

Naudojimas: Su laidu ir be laido

Veikimo laikas: 120 min.

Įkrovimo laikas: 1 val.

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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