
 

 

Philips Hairclipper series 
3000
Matu griešanas ierīce

Nerūsējoša tērauda asmeņi
13 garuma iestatījumi
75 min izm. bez vada/8 h uzlāde
Somiņa, šķēres un bārdas ķemme
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trāka apgriešana bez nosprostošanās*
grieziet matus ātri un vienkārši. DualCut tehnoloģija ar pašuzasinošiem asmeņiem griež 
reiz ātrāk*. Trim-n-Flow tehnoloģijai ir raksturīga ķemme, kas izstrādāta tā, lai novērstu 
sprostošanos, tāpēc apgriešanu var veikt ar vienu kustību.

Vienkārša lietošana
• Ātri noņemami asmeņi vieglai tīrīšanai
• Ergonomisks dizains ērtākai lietošanai un vadībai
• Līdz pat 75 minūšu darbības laiks bez vada
• Ērta somiņa uzglabāšanai un ceļošanai

Sniegums
• Trim-n-Flow tehnoloģija nepārtrauktai griešanai
• Maksimāla precizitāte ar divpusējiem asmeņiem
• Nevainojams un drošs griezums

Precīzi garuma iestatījumi
• Savalda bārdas un rugājus
• Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Kalpo ilgi
• Asmeņiem nav nepieciešama eļļošana
• Garantija pirkuma aizsardzībai



 Trim-n-Flow tehnoloģija

Mūsu Philips matu griešanas ierīce ar jauno, 
inovatīvo ķemmi ir izstrādāta, lai novērstu 
matiņu iesprūšanu, ļaujot jums apgriezt matus 
bez pārtraukuma no sākuma līdz beigām.

DualCut tehnoloģija

Philips Hairclipper 3000 ir uzlabota DualCut 
tehnoloģija, kas nodrošina maksimālu 
precizitāti. Tā ir aprīkota ar divpusējiem 
asmeņiem un izstrādāta tā, lai saglabātu pirmās 
dienas asumiem

Nerūsējoša tērauda asmeņi

Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir izstrādāti 
neticamai izturībai. Pat pēc 5 gadiem tie griež 
tikpat precīzi kā pirmajā dienā.

13 fiksējami garuma iestatījumi

Grieziet matus precīzi vajadzīgajā garumā, 
izvēloties vienu no 12 garuma iestatījumiem no 
1 mm līdz 23 mm ar 2 mm soli vai noņemiet 
rugāju ķemmi, lai iegūtu īsu griezumu – 
0,5 mm.

Lietošana bez vada un ar vadu

Bezvadu matu griešanas mašīna neļaus sapīties 
vados – 8 stundu uzlāde nodrošina līdz pat 
75 minūtēm jaudīgu matu griešanas laiku. Vai 
arī turiet ierīci pieslēgtu pie tīkla, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu griešanu.

Ērts rokturis

Philips matu griešanas mašīnai ir teksturēts 
rokturis, kas nodrošina parocīgu lietošanu, 
ļaujot griezt matus ērti un pārliecināti.

Papildu regulējama bārdas ķemme

Elektriskā matu griešanas ierīce vieglai bārdas 
vai rugāju apgriešanai. Pielāgojamajai bārdas 
ķemmei ir 12 garuma iestatījumi no 1 mm līdz 
23 mm ar 2 mm soli; ķemmi var arī pilnībā 
noņemt, lai iegūtu īsu griezumu – 0,5 mm.

Uzglabāšanas un ceļojumu somiņa

Ērta somiņa, kurā ietilpst viss - griešanas ierīce, 
ķemmes un adapteris.

Vienkārša tīrīšana

Elektriskā matu griešanas mašīna ir viegli 
tīrāma. Vienkārši atveriet galviņu, lai atbrīvotu 
un notīrītu asmeņus.
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Izceltie produkti
Matu griešanas ierīce
Nerūsējoša tērauda asmeņi 13 garuma iestatījumi, 75 min izm. bez vada/8 h uzlāde, Somiņa, šķēres un bārdas 
ķemme
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Dizains
• Rokturis: Ergonomisks rokturis

Piederumi
• Ķemme: Regulējama matu ķemme, Papildu 

regulējama bārdas ķemme
• Somiņa: Ceļojumu somiņa
• Apkope: Tīrīšanas suka
• Bārddziņa instrumenti: Šķēres

Strāvas padeve
• Automātiskais spriegums: 100-240 V
• Darbības laiks: Līdz 75 minūtēm
• Akumulatora tips: Ni-MH
• Uzlāde: 8 stundas līdz pilnai uzlādei

Vienkārša lietošana
• Nav nepieciešama apkopšana: Nav jāeļļo
• Tīrīšana: Noņemams grieznis, Mazgājami asmeņi
• Darbība: Izmantošana ar un bez vada

Griešanas sistēma
• Trimmera platums: 41 mm
• Griešanas elements: Nerūsējoša tērauda asmeņi
• Trim-n-Flow tehnoloģija
• Garuma iestatījumu diapazons: No 0,5 līdz 23 mm
• Garuma iestatījumu skaits: 13
• Precizitāte (pakāpju lielums): Par 2 mm

Serviss
• 2 gadu vispasaules garantija
•
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Specifikācijas
Matu griešanas ierīce
Nerūsējoša tērauda asmeņi 13 garuma iestatījumi, 75 min izm. bez vada/8 h uzlāde, Somiņa, šķēres un bārdas 
ķemme

* Ātrāka apgriešana bez nosprostošanās, salīdzinot ar iepriekšējo 
ķemmi - tests veikts, apgriežot matus līdz 19 mm garumam

* Apgriež 2 reizes ātrāk - salīdzinājumā ar Philips iepriekšējo modeli

http://www.philips.com

