
Philips Hairclipper series 7000
hajvágó motorizált fésűkkel

• Rozsdamentes acélból készült vágópengék
• 60 hosszbeállítás
• 120 p vez. nélküli haszn./1 ó töltés

HC7460/15

1 kattintás, teljes pontosság
 

a motorizált fésűkkel

 
A HAIRCLIPPER Series 7000 készülék egyetlen kattintással biztosítja a tökéletes precizitást és irányíthatóságot a hajvágás során. A

motorizált fésűkkel és nagy teljesítményű vágóegységgel ellátott készülék az egyetlen olyan hajvágó, amely mindig biztosítja a

kívánt eredményt.

Előnyök

Páratlan pontosság és szabályozhatóság
• Kezelőgombok
• 60 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-

től 42 mm-ig
• Állítható hajfésűk a legjobb vágási eredményért
 
Teljesítmény
• Önélező, acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében
• Motorizált fésűk az egyszerű hosszbeállításhoz

• Automatikus turbó funkció a vágási sebesség növelésére
• A kettős élű vágóegységgel kétszer gyorsabb a szőrzetvágás*
• 2 év garancia
 
Egyszerű használat
• Megjegyzi a legutóbb használt hosszbeállítást
• 120 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltés után
 

Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2015, Február 3)



Szolgáltatások

Kezelőgombok

Az ujjmozdulatokkal vezérelt digitális felület pontos visszajelzést ad a
kiválasztott hosszról. Az érintőképernyő segítségével könnyedén végigmehet a
több mint 60 hosszbeállításon. Gyorsan végigböngészheti a hosszúságokat,
vagy lassan, 0,2 mm-es léptékkel végig haladhat minden egyes kis fokozaton.

60 rögzíthető hosszbeállítás

A kezelőgombokkal több mint 60 hosszbeállítás közül választhatja ki és
rögzítheti a kívánt hosszt. A fésű segítségével pontosan 0,2 léptékkel 1-7 mm-
es, illetve 1 mm-es léptékkel 7-42 mm-es hosszt vághat. Vagy fésű nélkül is
használhatja a készüléket 0,5 mm-es vágáshoz.

3 állítható hajfésű

A hajvágó 3 állítható hajfésűvel rendelkezik: 1-7 mm, 7-24 mm és 24-42 mm.
Csak helyezze rá az egyik fésűt a több mint 60 rögzíthető hosszbeállításra,
pontosan 0,2 léptékkel az 1-7 mm-es, illetve 1 mm-es léptékkel a 7-42 mm-es
hosszra. Vagy fésű nélkül is használhatja a vágókészüléket 0,5 mm-es vágáshoz.

Rozsdamentes acélból készült vágópengék

Önélező, rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében.

Motorizált fésűk

A motoros hosszbeállító rendszer könnyedén kiválasztja és rögzíti a kívánt
hosszt. A motor táplálja a fésűt, és lehetővé teszi a hosszak közötti választást,
legfeljebb 0,2mm-es pontossággal. Ez az innovatív technológia biztosítja a
biztonságos vágást bármikor, a kívánt hosszra, és időről időre garantálja a
változatlan eredmények elérését.

Automatikus turbó

A turbó funkció automatikusan növeli a hajvágás sebességét, ha vastag szálú
hajhoz ér, ezzel tökéletes és könnyed hajvágást biztosít.

DualCut technológia

Bármilyen haj esetében kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut
technológia, amelyet csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemez.
Az innovatív vágóelem úgy lett kialakítva, hogy kétszer olyan gyors hajvágást
tegyen lehetővé, mint a hagyományos, a tartósságot megcélzó, nagyobb
magabiztosságot jelentő robusztus, rozsdamentes acél védőrésszel ellátott
Philips hajvágók.

Megjegyzi a legutóbbi hosszbeállítást

A vágókészülék bekapcsolásakor a fésű visszatér az utoljára használt
vágásihossz-beállításra.

Nagy teljesítményű vezeték nélküli használat

Használja ki a vezeték nélküli hajvágó maximális teljesítményét és szabadságát.
A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor 1 óra töltés után 120 perces
vezeték nélküli használatot tesz lehetővé. Vezetékkel és vezeték nélkül is
használható.

2 év, a világ minden részére kiterjedő garancia

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

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
Vágásszélesség 41 mm
Vágóegység Rozsdamentes acélból készült

vágópengék
Hosszbeállítások
száma

60

Pontosság (lépcsők
mérete)

0,2 mm/1 mm

A hosszbeállítások
széles választéka

0,5-től 42 mm-ig

Hosszúság kiválasz-
tása

Kezelőgombok
Motorizált fésűk

Tartozékok
Tartozékok 3 hajfésű

Egyszerű használat
Tisztítás Levehető vágóegység
Karbantartást nem
igényel

Nincs szükség olajozásra

Memória funkció Igen
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Áramforrás
Motor Automatikus turbó
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Üzemeltetés Vezetékkel és vezeték nélkül
Működési idő 120 perc
Töltési idő 1 óra

Szerviz
2 év, a világ minden
részére kiterjedő
garancia

Igen

Méret csomagolással együtt
Magasság 24,50 cm
Szélesség 14,00 cm
Mélység 7,00 cm
Nettó tömeg 0,34 kg

Bruttó tömeg 0,46 kg
EAN 08710103709329
Mellékelt termékek
száma

1

Származási hely CN
Harmonizált rend-
szerkód

851020

Külső kartondoboz
Hosszúság 28,90 cm
Szélesség 14,90 cm
Magasság 26,00 cm
Bruttó tömeg 2,06 kg
EAN 18710103709326
Fogyasztói csomago-
lások száma

4
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