
 

Matu griešanas
ierīce

Hairclipper series
3000

 
Nerūsējoša tērauda asmeņi

13 garuma iestatījumi

60 min darb. bezv./8 h uzlāde

 

HC3420/15

HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz

ātrāk*

ar DualCut tehnoloģiju ātrākam, gludākam griezumam

HAIRCLIPPER 3000. sērijas matu griešanas ierīce ir izstrādāta ilgstošai darbībai.

Novatoriskais griezējelements, nerūsējošā tērauda asmeņi un regulējama matu

ķemme nodrošina ātrāku, gludāku griezumu nemainīgi laika gaitā.

Sniegums

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Precīzi garuma iestatījumi

Vienkārši maināmi un fiksējami 13 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Vienkārša lietošana

60 minūšu darbības laiks bez vada pēc 8 stundu uzlādes

Ātri noņemami asmeņi vieglai tīrīšanai

Kalpo ilgi

2 gadu garantija plus 3 gadi, reģistrējot produktu tiešsaistē

Asmeņiem nav nepieciešama eļļošana



Matu griešanas ierīce HC3420/15

Izceltie produkti

DualCut tehnoloģija

Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsu

mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno

divkārši uzasinātu griešanas elementu un

samazinātu berzi. Novatoriskais griešanas

elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai,

apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta

Philips matu griešanas ierīces.*

Nerūsējoša tērauda asmeņi

Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi

ilgstošam asumam.

13 fiksējami garuma iestatījumi

Vienkārši izvēlieties un fiksējiet vēlamo

garuma iestatījumu, izmantojot regulējamo

ķemmi ar 12 fiksējamiem garuma

iestatījumiem no 1 mm līdz 23 mm, ar 2 mm

atstarpi. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes

īsam 0,5 mm griezumam.

Jaudīga izmantošana ar vai bez vada

Izmantojiet matu grieš. ierīci ar vadu vai bez

vada, lai iegūtu maksimālu jaudu un brīvību, ar

60 minūtes ilgu darbības laiku bez vada pēc 8

stundu uzlādes.

Vienkārša tīrīšana

Vienkārši atveriet vaļā noņemamo galviņu, lai

ātri izņemtu un nomazgātu asmeņus.

5 gadu garantija visā pasaulē

Visi mūsu ķermeņa kopšanas produkti ir

paredzēti ilgstošai darbībai. Tiem ir

vispasaules garantija un saderība ar

elektrotīkliem visā pasaulē. Vienkārši

reģistrējiet savu matu griešanas ierīci vietnē

www.philips.com/5years, lai saņemtu papildu

3 gadu garantiju kopā ar standarta 2 gadu

Philips garantiju, kopā iegūstot 5 gadu

vispasaules garantiju.

Nav jāeļļo

Nav jāeļļo - vienkāršai apkopei un laika

ietaupīšanai.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.



Matu griešanas ierīce HC3420/15

Specifikācijas

Griešanas sistēma

Trimmera platums: 41 mm

Griešanas elements: Nerūsējoša tērauda

asmeņi

Garuma iestatījumu skaits: 13

Garuma iestatījumu diapazons: No 0,5 līdz

23 mm

Precizitāte (pakāpju lielums): Pa 2 mm

Jaudas sistēma

Darbība: Vada un bezvada režīms

Uzlādēšanas laiks: 8 stundas

Darbības laiks: 60 minūtes

Akumulatora tips: Ni-MH

Vienkārša lietošana

Tīrīšana: Mazgājami asmeņi

Nav nepieciešama apkopšana: Nav jāeļļo

Serviss

2 gadu vispasaules garantija: Jā, Papildu 3

gadi pēc reģistrācijas

* Salīdzinājumā ar Philips priekšteci
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