
 

 

Philips Hairclipper series 
7000
Zastřihovač vlasů

Nerezové ocelové břity
60 nastavení délky
120 min bezdrát. použití /
 1h nabíjení

HC7460/15
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elektronickými hřebeny
STŘIHOVAČ VLASŮ řady 7000 vkládá do vašich rukou dokonalou přesnost a kontrolu 

d výsledným střihem jedním kliknutím. Výbava, do které patří elektronické hřebeny a vysoce 
konná střihací jednotka, z něj činí jediný zastřihovač s jistými a zaručenými výsledky.

Snadné použití
• Pamatuje si poslední použité nastavení délky
• Až 120 minut bezšňůrového používání

Výkon
• Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost
• Elektronické hřebeny pro snadný výběr délky
• Snadné přizpůsobení hustým vlasům
• Dvojitě ostřená střihací jednotka stříhá dvakrát rychleji*
• Nákup krytý zárukou

Dokonalá přesnost a ovládání
• Tlačítka ovládání
• Jednoduché ovládání a 60 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 42 mm
• Nastavitelné hřebeny pro nejlepší výsledky zastřihování



 Tlačítka ovládání

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní 
získáte přesnou zpětnou vazbu o zvolené 
délce. Pomocí tlačítek můžete jednoduše 
vybrat z více než 60 nastavení délky a zajistit je. 
Rychle procházejte délky nebo postupujte 
pomalu po 0,2mm krocích.

60 uzamykatelných nastavení délky

Pomocí tlačítek ovládání přesně zvolíte 
a zajistíte požadovanou délku – k dispozici je 
více než 60 možností nastavení délky. Pomocí 
hřebene zastřihujte přesně v krocích po 
0,2 mm mezi 1 a 7 mm, a po 1 mm mezi 
7 a 42 mm. Nebo můžete zastřihovač použít 
bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 
o délce 0,5 mm.

3 nastavitelné hřebeny

Zastřihovač se dodává se 3 nastavitelnými 
hřebeny na vlasy: od 1 do 7 mm, 7 až 24 mm a 
24 až 42 mm. Stačí jeden z hřebenů připojit a 
zvolit z více než 60 nastavení s možností 
zajištění. Mezi jednotlivými délkami je krok 
přesně 0,2 mm mezi 7 a 7 mm a 1 mm mezi 7 
a 42 mm. Nebo můžete zastřihovač použít bez 

hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 
0,5 mm.

Nerezové ocelové břity

Samoostřicí ocelové břity pro dlouhotrvající 
ostrost.

Elektronické hřebeny

Motorový systém nastavení délky 
preferovanou délku jednoduše zvolí a zajistí. 
Motor pohání hřeben a umožňuje vybírat 
z délek s přesností až 0,2 mm. Tato inovativní 
technologie vám dává jistotu, že budete 
zastřihovat stále na požadovanou délku a 
budete vždy dosahovat konzistentních 
výsledků.

Auto Turbo

Funkce Auto Turbo se automaticky přizpůsobí 
hustším vlasům a zajistí vyšší výkon pro snadné 
zastřihování.

Technologie DualCut

Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší 
pokročilé technologie DualCut, která v sobě 
spojuje dvakrát naostřenou střihací jednotku a 
konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní 
střihací jednotka je navržena tak, aby stříhala 
vlasy dvakrát rychleji než běžné zastřihovače 
společnosti Philips. Navíc nabízí jistotu 
v podobě robustního ocelového krytu 
zajišťujícího skvělou odolnost.

Pamatuje si poslední nastavení délky

Při zapnutí zastřihovače se hřeben vrátí na 
poslední nastavení délky zastřihování.

Výkonné bezdrátové použití

Přestaňte se zamotávat do kabelů zastřihovače 
vlasů – hodinové nabíjení zajistí až 120 minut 
výkonného zastřihování. Kabel můžete také 
nechat připojený a zastřihovat nepřetržitě.
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Přednosti
Zastřihovač vlasů
Nerezové ocelové břity 60 nastavení délky, 120 min bezdrát. použití / 1h nabíjení
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Příslušenství
• Nástavce: 3 hřebeny na vlasy

Snadné použití
• Čištění: Odnímatelné ostří
• Bezúdržbový: Není třeba mazat
• Funkce paměti

Střihací systém
• Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity
• Šířka stříhání: 41 mm
• Počet nastavení délky: 60
• Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 42 mm

• Přesnost (velikost kroků): 0,2 mm / 1 mm
• Volba délky: Tlačítka ovládání, Elektronické 

hřebeny

Napájení
• Motor: Auto Turbo
• Typ baterie: Li-Ion
• Provoz: S kabelem i bez něj
• Provozní doba: 120 minut
• Doba nabíjení: 1 hodina

Servis
• 2letá celosvětová záruka
•
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Specifikace
Zastřihovač vlasů
Nerezové ocelové břity 60 nastavení délky, 120 min bezdrát. použití / 1h nabíjení

* Proti předchozímu modelu Philips
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