
 

 

Philips Hairclipper series 
3000
Plaukų kirpimo mašinėlė

Pasigalandantys metaliniai peiliukai

13 ilgio nustatymų
45 min. veikimas be laido/8h 
įkrovimas
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uraPower“ technologija: prailginkite akumuliatoriaus naudojimo laiką

 „Hairclipper 3000“ šukuoseną kaskart sukursite paprastai bei greitai, o plaukai bus nukirpti 
lygiai. Naudodami „DuraPower“ technologiją užtikrinsite, kad akumuliatorius veiktų ilgai, o 
sigalandantys metaliniai ašmenys išliks aštrūs, kaip pirmąją dieną net jų nesutepant

Paprasta naudoti
• Greitai nuimami ašmenys, kad būtų patogu valyti
• Įkrovę 8 valandas galite naudoti be laido 45 minutes
• Ergonominis dizainas, kad būtų patogu ir gerai valdoma

Veiksmingumas
• Technologija „DuraPower“ prailgina akumuliatoriaus naudojimo laiką
• Pasigalandantys metaliniai peiliukai

Tikslus plaukų ilgio nustatymas
• Paklusnios barzdos ir barzdelės
• Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Ilgaamžis
• Peiliukų nereikia tepti
• Pirkinio apsaugos garantija



 Technologija „DuraPower“

Technologija „DuraPower“ sumažina peiliukų 
trintį ir apsaugo variklį bei akumuliatorių nuo 
perkrovos. Tokiu būdu pailginamas kirpimo 
mašinėlės akumuliatoriaus naudojimo laikas.

Pasigalandantys metaliniai peiliukai

Ilgaikio naudojimo pasigalandantys metaliniai 
ašmenys. Net po 5 metų jie skuta taip, kaip tai 
darė pirmąją dieną.

13 fiksuojamo ilgio nustatymų

Kirpkite tiksliai norimo ilgio plaukus. Tiesiog 
pasirinkite vieną iš 12 ilgio nustatymų nuo 1 
mm iki 23 mm kas 2 mm arba nuimkite šukas ir 
kirpkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Papildomos reguliuojamos barzdos 
šukos

Elektrinės plaukų kirpimo mašinėlės lengvai 
kerpa barzdas ir barzdeles. Reguliuojamos 
barzdos šukos turi 12 ilgio nustatymų nuo 1 
mm iki 23 mm, nustatomų 2 mm tikslumu. 
Arba galite nuimti šukas ir kirpti palikdami 0,5 
mm ilgio plaukus.

Naudojimas be laido ir su laidu

Norėdami naudoti plaukų kirpimo mašinėlę 
visu pajėgumu ir kirpti plaukus nevaržomi, 
naudokite ją be laido. Joje yra galingas NiMH 
akumuliatorius, kurį įkrovę 8 val. galėsite kirpti 
be laido 45 min.

Patogu paimti

„Philips“ plaukų kirpimo mašinėlių rankenos 
yra tekstūrinės, kad būtų lengva paimti ir 

galėtumėte gerai valdyti mašinėlę bei patogiai 
kirpti.

Lengva valyti

Lengvai išvalykite elektrinę plaukų kirpimo 
mašinėlę. Tiesiog atidarykite galvutę, kad 
atlaisvintumėte ir išvalytumėte peiliukus.

Jokios priežiūros

Galingas kirpimo prietaisas, kuriam nereikia 
daug priežiūros – mūsų peiliukų niekada 
nereikia sutepti.

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.
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Lengva naudoti
• Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva
• Valymas: Nuimamas kirptuvas, Plaunami ašmenys
• Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Priedai
• Priežiūra: Valymo šepetėlis
• Šukos: Reguliuojamos plaukų šukos, Papildomos 

reguliuojamos barzdos šukos

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ni-MH
• Veikimo laikas: 45 min.
• Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 8 val.
• Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Konstrukcija
• Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Kirpimo sistema
• Kirptuvo plotis: 41 mm
• Kirpimo elementas: Pasigalandantys metaliniai 

peiliukai
• Ilgio nustatymų skaičius: 13
• Ilgio nustatymų diapazonas: Nuo 0,5 iki 23 mm
• Tikslumas (intervalų dydis): 2 mm

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
•
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