
 

 

Philips Hairclipper series 
9000
Zastrihávač vlasov

Titánové čepele
400 nastavení dĺžky
120 min bezšn. použitia/1 h 
nabíjania

HC9450/15
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pohyblivými hrebeňmi
RIHAČ VLASOV série 9000 vám poskytne dokonalú presnosť a kontrolu nad vaším účesom. Vďaka 

kcii Digital Swipe, pohyblivým hrebeňovým nadstavcom, funkcii pamäte a vysokovýkonnej strihacej 

notke je to jediný strihač, s ktorým vždy dosiahnete očakávané výsledky.

Jednoduché používanie
• Uložte si svoje preferované nastavenia
• Až 120 minút prevádzky bez pripojenia do siete

Výkon
• Mimoriadne ostré čepele pre mimoriadne presný výsledok
• Elektrické strihače vlasov, ktoré sú vždy konzistentné
• Bez problémov sa prispôsobí aj hustým vlasom
• Strihacia jednotka s dvojitým ostrím strihá dvakrát rýchlejšie*
• Záruka na ochranu nákupu

Dokonalá presnosť a ovládanie
• Rozhranie Digital Swipe
• Prispôsobenie rôznym nastaveniam dĺžky
• Ostrihajte sa na potrebnú dĺžku



 Rozhranie Digital Swipe

Rozhranie Digital Swipe poskytuje presný 
prehľad o zvolenej dĺžke. Prostredníctvom 
dotykovej obrazovky jednoducho prechádzajte 
cez viac ako 400 nastavení dĺžky. Rýchlo 
prejdite jednotlivé dĺžky alebo pomaly 
prechádzajte po malých krokoch dĺžky 0,1 mm.

400 uzamykacích nastavení dĺžky

Pomocou funkcie Digital Swipe môžete 
uzamknúť presnú požadovanú dĺžku. Môžete si 
vybrať z viac než 400 nastavení s prírastkami 
po 0,1 mm alebo nadstavec odstrániť 
dosiahnuť 0,5 mm zostrih.

3 nastaviteľné hrebene

Dosiahnite presné ostrihanie pomocou 
3 nastaviteľných hrebeňov. Uzamknite 
nastavenie na jednej z viac než 400 dĺžok v 
rozmedzí od 1 mm do 42 mm, alebo použite 
strihač bez hrebeňa a strihajte na dĺžku 
0,5 mm.

Titánové čepele

Dosiahnite dokonalé zastrihávanie, ktoré 
zároveň chráni vašu pokožku, vďaka 
samoostriacim oceľovým čepeliam s titánovou 
povrchovou úpravou, ktoré sú zakaždým 
zárukou dlhotrvajúceho výkonu.

Pohyblivé hrebene

Uzamknite svoje preferované nastavenie dĺžky 
s presnosťou na 0,1 mm a zachovajte ho po 
celý čas pomocou vysoko presného 
motorizovaného systému nastavenia dĺžky.

Funkcia Auto Turbo

Funkcia Auto Turbo sa automaticky prispôsobí 
hustým vlasom, pričom sa mierne zintenzívni 
výkon, aby bolo strihanie aj naďalej 
bezproblémové.

Technológia DualCut

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s 
pokročilou technológiou DualCut, ktorá v 
sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím 
a dizajn so zníženým trením. Inovatívny 
zastrihávací prvok strihá vlasy dvakrát 
rýchlejšie než bežné zastrihávače Philips a 
masívny oceľový ochranný kryt dodáva pocit 
vysokej životnosti.

Pamäťová funkcia

Tento inteligentný strihač vlasov vám ušetrí čas 
tým, že si zapamätá nielen poslednú použitú 
dĺžku strihania, ale umožňuje uložiť do pamäti 
až 3 preferované nastavenia. Stačí ich vybrať a 
podržať tlačidlo pamäti.

Výkonné bezšnúrové používanie

Používajte bezšnúrový strihač vlasov bez 
komplikácií s káblom – vďaka 1-hodinovému 
nabitiu získate až 120 minút výkonného 
strihania. Alebo ho zapojte do siete a 
zastrihávajte neobmedzene.
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Hlavné prvky
Zastrihávač vlasov
Titánové čepele 400 nastavení dĺžky, 120 min bezšn. použitia/1 h nabíjania
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Napájací systém
• Motor: Funkcia Auto Turbo
• Typ batérie: Li-ion
• Prevádzka: S káblom a bez kábla
• Prevádzkový čas: 120 minút
• Čas nabíjania: 1-hodinová

Príslušenstvo
• Nadstavce: 3 hrebene

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Strihací systém
• Strihacia jednotka: Titánové čepele
• Šírka strihacieho noža: 41 mm
• Počet nastavení dĺžky: 400
• Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 42 mm
• Presnosť (veľkosť krokov): o 0,1 mm
• Výber dĺžky: Funkcia Digital Swipe, Pohyblivé 

hrebene

Jednoduché použitie
• Čistenie: Odnímateľný strihací nôž
• Bez potreby údržby: Bez potreby oleja
• Pamäťová funkcia
•
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Technické údaje
Zastrihávač vlasov
Titánové čepele 400 nastavení dĺžky, 120 min bezšn. použitia/1 h nabíjania

* V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips
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