
Hajvágó

• Rozsdamentes acélból készült vágópengék
• 13 hosszbeállítás
• Vezetékes használat

HC3505/15

Egyenletes hajvágás – könnyen
 

Eltömődés nélküli, gyorsabb vágás*

 
Egyszerű hajvágás – gyorsan és könnyen. A DualCut technológia önélező pengéi kétszer gyorsabban vágnak*. A Trim-n-Flow

technológia részét képezi egy az eltömődést megakadályozó fésűtartozék – így egy lépésben elvégezheti a hajformázást.

Előnyök

Teljesítmény
• Trim-n-Flow technológia a folyamatos vágásért
• Kettős élű vágópengék a kétszer gyorsabb vágásért
• Rozsdamentes acélból készült, önélező vágópengék
 
Precíz hossz-szabályozás
• Válasszon könnyedén a 13 rögzíthető hosszbeállítás közül, 0,5 mm-

től 23 mm-ig
 
Egyszerű használat

• Hatékony tápellátó rendszer vezetékes használathoz
• Ergonomikus fogantyú a kényelmesebb kezelés érdekében
• Gyorsan kioldható pengék az egyszerű tisztításért
 
Tartós használatra tervezve
• Karbantartást és olajozást nem igényel
• 2 év garancia
 

Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2019, Május 23)



Szolgáltatások

Trim-n-Flow technológia

Új, innovatív fésűnket úgy terveztük, hogy megakadályozza a haj hajvágóba
szorulását – így folyamatosan vághatja a hajat, amíg el nem készül,
megszakítások nélkül.

DualCut technológia

Bármilyen hajtípus esetén kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut
technológia: innovatív, kétoldalú vágóegysége kétszer olyan gyorsan vágja a
hajat, mint az egy oldalú pengék.

Rozsdamentes acélból készült vágópengék

A rozsdamentes acélból készült, önélező vágópengék hihetetlenül hosszú
élettartamúak. Akár 5 év elteltével is pont olyan élesen vágnak, mint a legelső
napon.

13 rögzíthető hosszúság-beállítás

Egyszerűen csak válassza ki és rögzítse a kívánt hosszt. Az állítható fésű 12, 1-
től 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé, pontosan 2 mm
különbséggel az egyes fokok között. A készüléket fésű nélkül is használhatja a
0,5 mm-es teljes vágáshoz.

Hatékony, vezetékes használat

Az 1,8 m-es hálózati kábel folyamatos tápellátást biztosít.

Kényelmes fogantyú

A HAJVÁGÓ 3000-es sorozatot a kényelmes használat jegyében tervezték, így
kezelése kézre álló, működtetése egyszerű. A különleges felület és a fogantyú
lehetővé teszi a hajvágó könnyű mozgatását a fej bármely részén.

Könnyű tisztítás

Egy kattintással egyszerűen kioldható a leválasztható fej, így a pengék gyorsan
kivehetők és tisztíthatók.

Karbantartást nem igényel

Az egyszerű karbantartás és az időtakarékosság érdekében nincs szükség
olajozásra.

2 éves, világszerte érvényes garancia

Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves, világszerte
érvényes garanciával, valamint univerzális feszültségválasztási lehetőséggel
rendelkeznek.

Hairclipper series 3000
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termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Vágórendszer
Trim-n-Flow techno-
lógia

Igen

Vágásszélesség 41 mm
Vágóegység Rozsdamentes acélból készült

vágópengék
Hosszbeállítások
száma

13

Pontosság (lépcsők
mérete)

2 mm-enként

A hosszbeállítások
széles választéka

0,5-től 23 mm-ig

Tartozékok
Fésű Állítható hajfésű
Karbantartás Tisztítókefe

Egyszerű használat
Tisztítás Levehető vágóegység

Mosható pengék
Üzemeltetés Csak vezetékes használat
Karbantartást nem
igényel

Nincs szükség olajozásra

Energiaellátás
Automatikus feszült-
ségválasztás

100–240 V

Kialakítás
Markolat Ergonomikus fogás és markolat

Szerviz
2 éves, világszerte
érvényes garancia

Igen

Méret csomagolással együtt
Magasság 22,40 cm
Szélesség 14,00 cm
Mélység 7,00 cm
Nettó tömeg 0,23 kg
Bruttó tömeg 0,35 kg
EAN 08710103859673
Mellékelt termékek
száma

1

Származási hely ID
Harmonizált rend-
szerkód

851020

Külső kartondoboz
Hosszúság 29,10 cm
Szélesség 15,10 cm
Magasság 23,80 cm
Bruttó tömeg 1,56 kg
EAN 18710103859670
Fogyasztói csomago-
lások száma

4

Hairclipper series 3000

* Eltömődés nélküli, gyorsabb vágás – legfeljebb 19 mm-es hosszúságú haj levágásán tesztelve, egy korábbi modellel összehasonlítva
* 2-szer gyorsabban vág – a korábbi Philips modellhez képest
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