
 

Umývateľný strihač
vlasov

Hairclipper series
5000

 
Technológia Trim-n-Flow PRO

28 nastavení dĺžky (0,5 –
28 mm)

90 min bezkáb. používania/1 h
nabíjania

100 % umývateľný

 

HC5630/15

Rýchly rovnomerný strih
Odvádzanie odstrihnutých vlasov 2x zrýchľuje* strihanie

Získajte rovný strih vďaka technológii DualCut a Trim-n-Flow Pro. Nový dizajn

nadstavca chráni vlasy akejkoľvek dĺžky pred zaseknutím v nadstavci, takže svoj

účes dokončíte jedným ťahom.

Výkon

Odvádzanie odstrihnutých vlasov 2x zrýchľuje* strihanie

Čepele s dvojitým ostrím poskytujú 2-krát rýchlejšie strihanie

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

Režim Turbo pre zvýšený výkon pri zastrihávaní hustejších vlasov

Jednoduché používanie

Pomocou nastavovacieho kolieska vyberiete až 28 nastavení dĺžky od 0,5 do 28 mm

Ergonomická rúčka poskytuje pohodlnejšie ovládanie a lepšiu kontrolu

Až 90 minút prevádzky bez pripojenia do siete

100 % umývateľný** pre ľahké a rýchle čistenie

2mm nasúvateľný nadstavec na strnisko

Mäkké odkladacie puzdro na usporiadanie strihača a príslušenstva

Odolná konštrukcia

Nulová údržba šetrí čas a problémy

2-ročná záruka



Umývateľný strihač vlasov HC5630/15

Hlavné prvky

Technológia Trim-n-Flow Pro

Inovatívny dizajn nadstavca umožňuje

odvádzať odstrihnuté vlasy z čepelí počas

používania. Vďaka tomu sa do nadstavca

nebudú zachytávať ani dlhšie vlasy. Svoj účes

tak vytvoríte plynule od začiatku do konca.

Technológia DualCut

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov

s pokročilou technológiou DualCut: Ide o

inovatívnu obojstrannú strihaciu jednotku, ktorá

strihá vlasy dvakrát rýchlejšie ako jednostranné

čepele.

28 uzamykacích nastavení dĺžky

Otočením nastavovacieho kolieska vyberiete a

uzamknete požadovanú dĺžku. Dva

nastaviteľné hrebeňové nadstavce umožňujú

strihať vlasy na dĺžku od 3 až do 28 mm

s presnosťou na 1 mm. Na krátke strihanie

vlasov alebo na úpravu brady použite 2 mm

nadstavec na strnisko. Ak hrebeňový nadstavec

odpojíte úplne, vlasy zastrihnete na dĺžku

0,5 mm.

Sieťové alebo bezšnúrové použitie

Výkonná batéria strihača poskytuje až 90

minút bezšnúrového výkonu po 1 hodine

nabíjania. Získate tak maximálny výkon a

slobodu.

100 % umývateľný**

Vodeodolnosť strihača umožňuje jeho ľahké a

bezproblémové čistenie pod tečúcou vodou. Ak

chcete, aby stále fungoval tak, ako v prvý deň,

stačí ho dôkladne oplachovať vodou.

Režim Turbo

Stlačením tlačidla režimu Turbo sa zvýši

rýchlosť motora. Dokonca aj hustejšie vlasy

preto dokážete strihať efektívnejšie.

Pohodlné uchopenie

Strihač vlasov série 5000 je navrhnutý na

pohodlné používanie, praktickú manipuláciu a

jednoduché ovládanie. Špeciálna textúra a

rúčka umožňujú jednoduché pohybovanie

strihačom a strihanie vlasov na celej hlave.

Žiadna údržba

Ušetrite čas a problémy s trvácnymi

samoostriacimi čepeľami, ktoré zostanú

rovnako ostré ako v prvý deň, a to aj po 5

rokoch. Strihač je 100% umývateľný**, rýchlo a

jednoducho ho vyčistíte pod tečúcou vodou.

2-ročná celosvetová záruka

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Poskytujeme na ne 2-ročnú celosvetovú záruku

a navyše vyhovujú svetovým štandardom

vstupného napätia.
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Technické údaje

Napájací systém

Typ batérie: Li-ion

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka

Hrebeňový nadstavec: 1 hrebeňový nadstavec

na zastrihávanie brady, 2 hrebeňové nadstavce

(dlhý a krátky)

Skladovanie: Mäkké puzdro

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Počet nastavení dĺžky: 28

Presnosť (veľkosť krokov): Po 1 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 28 mm

Jednoduché používanie

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Čistenie: 100 % umývateľný**

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Servis

2-ročná celosvetová záruka

* V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips

* *Umývať iba vodou
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