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90 perc vez. nélk. haszn./1 órás
töltés

100%-ban mosható

 

HC7650/15

Gyors, egyenletes hajvágás
A levágott haj távozik, így 2-szer gyorsabb* a vágás

Tökéletes frizura a DualCut és Trim-n-Flow Pro technológiának köszönhetően. Az

új fésűkialakításnak köszönhetően semmilyen hosszúságú haj nem akad be a

fésűbe, így megszakítás nélkül élvezhető a hajformázás.

Teljesítmény

A levágott haj távozik, így 2-szer gyorsabb* a vágás

Kettős élű vágópengék a kétszer gyorsabb vágásért

Rozsdamentes acélból készült, önélező vágópengék

Turbó üzemmód a még nagyobb teljesítményhez vastag haj vágásakor

Egyszerű használat

A zoomgombbal 28 hosszbeállítás közül választhat: 0,5–28 mm

Ergonomikus fogantyú a kényelmesebb kezelés érdekében

Akár 90 perc vezeték nélküli használat

Az egyszerű és gyors tisztíthatóság érdekében 100%-ban mosható

2 mm-es, rápattintható fésű borostához

A fodrászkészlet köpenyt, ollót és formázófésűt tartalmaz

Tartós használatra tervezve

Karbantartást nem igényel, így időt és energiát takarít meg

2 év garancia



Mosható hajvágó HC7650/15

Fénypontok

Trim-n-Flow Pro technológia

A innovatív fésűkialakításnak köszönhetően

használat közben a levágott haj elsiklik a

pengéktől, ezért még a hosszú haj sem tud

beakadni a fésűbe, így megszakítás nélkül

alakíthatja ki frizuráját.

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.

28 rögzíthető hosszbeállítás

A zoomgomb elfordításával kiválaszthatja és

rögzítheti a kívánt hosszt. A 2 két állítható fésűt

3 mm és 28 mm között, pontosan 1 mm-es

lépésközökkel állíthatja be. Rövid hajhoz vagy

szakállnyíráshoz használja a 2 mm-es

formázófésűt. A fésű eltávolításával 0,5 mm-es

vágáshosszt alakíthat ki.

Vezetékes vagy vezeték nélküli használat

A hajvágó nagy teljesítményű akkumulátora 1

óra töltés után 90 perces vezeték nélküli

használatot tesz lehetővé, maximális erőt és

szabadságot biztosítva.

100%-ban mosható**

A hajvágó vízálló, így a csap alatt könnyen,

problémamentesen tisztítható. Folyóvíz alatt

alaposan öblítse át, hogy a hajvágó mindig

úgy működjön, mint újkorában.

Turbó üzemmód

A Turbó üzemmód gomb megnyomásával

növelheti a motor fordulatszámát, hogy még a

vastagabb hajszálakat is hatékonyan

vághassa.

Kényelmes fogantyú

A hajvágó 7000-es sorozatát 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.

Karbantartást nem igényel

A hosszan tartó, önélező pengék még 5 év

után is olyan élesek, mint az első nap, így időt

és energiát takarít meg. A hajvágó 100%-ban

mosható**, így a csap alatt könnyen és

gyorsan tisztítható.

2 éves, világszerte érvényes garancia

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek.



Mosható hajvágó HC7650/15

Műszaki adatok

Áramforrás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe

Fésű: 1 szakállfésű, 2 hajfésű (rövid és hosszú)

Tárolás: Hordtáska

Használat: Fodrászkészlet

Vágórendszer

Vágásszélesség: 41 mm

Hosszbeállítások száma: 28

Pontosság (lépcsők mérete): 1 mm

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5 –

28 mm

Egyszerű használat

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra

Tisztítás: 100%-ban mosható**

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli

használat

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

* Philips termékelődjéhez képest

* *Csak vízzel tisztítható
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