
 

 

Philips Hairclipper series 
3000
Strihač vlasov

Samoostriace kovové čepele
13 nastavení dĺžky
45 min bezšn. použitia/8 h 
nabíjania

HC3525/15
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echnológia DuraPower: predlžuje životnosť batérie
aka strihaču vlasov Hairclipper 3000 vždy dosiahnete jednoduchý, rýchly a rovnomerný 
ih. Technológia DuraPower zabezpečí dlhotrvajúci výkon batérie, zatiaľ čo samoostriace 
vové čepele budú bez mazania rovnako ostré ako v deň, keď ste si strihač kúpili

Jednoduché používanie
• Čepele s rýchlym uvoľnením na jednoduché čistenie
• 45 minút bezšnúrového používania po 8 hodinách nabíjania
• Ergonomický dizajn pre pohodlie a ľahké ovládanie

Výkon
• Technológia DuraPower na dlhšiu výdrž batérie
• Samoostriace kovové čepele

Presné nastavenie dĺžky
• Prispôsobenie rôznym nastaveniam dĺžky
• Krotí brady aj strniská

Odolná konštrukcia
• Čepele netreba nikdy mazať
• Záruka na ochranu nákupu



 Technológia DuraPower

Technológia DuraPower znižuje trenie na 
čepeli, čím chráni motor a batériu pred 
preťažením. Predlžuje sa tak životnosť batérie 
strihača.

Samoostriace kovové čepele

Samoostriace čepele vydržia neuveriteľne 
dlho. Aj po 5 rokoch strihajú ako v prvý deň.

13 uzamykacích nastavení dĺžky

Skráťte si vlasy na dĺžku presne podľa svojich 
predstáv. Vyberte si jedno z 12 nastavení dĺžky 
v rozsahu 1 mm až 23 mm s prírastkom po 
1 mm alebo nadstavec odstráňte a dosiahnite 
0,5 mm zostrih.

Hrebeňový nadstavec na zastrihávanie 
brady navyše

Elektrické strihače vlasov na jednoduché 
zastrihávanie brady aj strniska majú 
nastaviteľný hrebeňový nadstavec na bradu s 
12 nastaveniami dĺžky od 1 mm do 23 mm, s 
prírastkom po 2 mm, alebo 0,5 mm zostrihom 
po odstránení nadstavca.

Bezšnúrové aj káblové použitie

Používajte strihač bezšnúrovo na zaistenie 
maximálneho výkonu a slobody. Jeho výkonná 
niklovo-metalhydridová batéria zabezpečí až 
45 minút bezšnúrového výkonu po 8 hodinách 
nabíjania.

Pohodlné uchopenie

Strihače Philips majú štruktúrovanú rukoväť 
slúžiacu na jednoduchú manipuláciu, takže pri 

strihaní dosiahnete dokonalú kontrolu a 
pohodlie.

Jednoduché čistenie

Čistenie strihačov vlasov je bezproblémové. 
Stačí cvaknutím otvoriť hlavu, uvoľniť čepele a 
vyčistiť ich.

Žiadna údržba

Ľahká údržba zastrihávacieho výkonu – naše 
čepele netreba nikdy mazať.

2-ročná celosvetová záruka

Všetky naše produkty starostlivosti 
o zovňajšok sú vyrobené tak, aby mali dlhú 
životnosť. Dodávajú sa s 2-ročnou zárukou, 
nikdy ich netreba mazať a vyhovujú všetkým 
svetovým štandardom vstupného napätia.
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Hlavné prvky
Strihač vlasov
Samoostriace kovové čepele 13 nastavení dĺžky, 45 min bezšn. použitia/8 h nabíjania
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Dizajn
• Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Jednoduché použitie
• Čistenie: Odnímateľný strihací nôž, Umývateľné 
čepele

• Bez potreby údržby: Bez potreby oleja
• Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Strihací systém
• Strihacia jednotka: Samoostriace kovové čepele
• Šírka strihacieho noža: 41 mm
• Počet nastavení dĺžky: 13
• Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 23 mm
• Presnosť (veľkosť krokov): Po 2 mm

Príkon
• Prevádzková doba: 45 minút
• Nabíjanie: Úplné nabitie za 8 hodín
• Typ batérie: Ni-MH
• Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Príslušenstvo
• Hrebeňový nadstavec: Nastaviteľný hrebeňový 

nadstavec na zastrihávanie, Hrebeňový nadstavec 
na zastrihávanie brady navyše

• Údržba: Čistiaca kefka

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka
•
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Technické údaje
Strihač vlasov
Samoostriace kovové čepele 13 nastavení dĺžky, 45 min bezšn. použitia/8 h nabíjania
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