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Hajvágás a családban
a leghalkabb hajvágónk - felnőtteknek/gyerekeknek

egyaránt

Az otthoni hajvágás még sosem volt ilyen egyszerű! Ez az ergonomikus kialakítású

hajvágó nagy teljesítményű, mégis ultra csendes motorral, bőrbarát pengékkel és

fésűfokokkal rendelkezik - így a legjobb teljesítményt nyújtja mind a gyermekek,

mind a felnőttek számára.

Egyszerű használat
11rögzíthető hosszbeállítás:3-21 mm vagy 0,5 mm fésű nélkül

Egyszerű használatot biztosító, kompakt és könnyű kialakítás

Csak vezetékes használat

A kipattintható fejnek köszönhetően könnyen tisztítható

A lehető legjobb teljesítmény
Csendes működés, kiemelkedő hatékonyság

Lekerekített fésűk és pengecsúcsok a bőr védelme érdekében

Tartós használatra tervezve
Nagy teljesítményű vágóegység önélező pengékkel

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás

A pengéknek soha nincs szükségük olajozásra
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Fénypontok

11 rögzíthető hosszbeállítás

Az állítható fésű 3-tól 21 mm-ig terjedő

hosszbeállítást tesz lehetővé, pontosan 2 mm

különbséggel az egyes fokok között.

Segítségével egyszerűen kiválaszthatja és

rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű

nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.

Ultracsöndes

Ezt a Philips családi hajvágót felnőttek és

gyerekek nyugalmára tervezték. Csendes

motorjának kialakítása csökkentett rezgés

mellett is nagy teljesítményt tesz lehetővé. A

Philips családi hajvágó a leghalkabb

hajvágónk felnőttek és gyerekek számára

egyaránt.

Bőrbarát fésűk és pengék

A lekerekített fésűk és pengecsúcsok finoman,

karcolás nélkül csúsznak végig a bőrön, így

minden alkalommal biztonságos, kellemes

hajvágást biztosítanak.

Önélező, acél vágópengék

A rozsdamentes acélból készült önélező

pengék hosszabb ideig maradnak élesek, és

kiváló vágásteljesítményt nyújtanak minimális

karbantartási igénnyel.

Kompakt és könnyű

A kis méretű és könnyű kialakításnak

köszönhetően ezt a családi hajvágót könnyű a

fejen mozgatni. Akár felnőttek, akár gyerekek

haját vágja, ergonomikus formája könnyű

irányítást és optimális kezelést tesz lehetővé,

ami kényelmes hajvágást eredményez.

Csak vezetékes használat
A hálózati kábel folyamatos tápellátást

biztosít

Könnyű tisztítás

Egyszerűen pattintsa ki a fejet és a mellékelt

tisztítókefével söpörje ki a hajakat.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek.

Nincs szükség olajozásra

Az egyszerű karbantartás és az

időtakarékosság érdekében nincs szükség

olajozásra.
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Műszaki adatok

Vágórendszer
Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Hosszbeállítások száma: 11

A hosszbeállítások széles választéka: 3-tól 21

mm-ig

Vágásszélesség: 41 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 2 mm-enként

Egyszerű használat
Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra

Tisztítás: Száraz tisztítás kefével

Szerviz
Garancia: 2 év garancia
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