
 

Juukselõikur

Hairclipper series
7000

 
Roostevabast terasest terad

60 pikkuseseadet

120 min juhtmeta kasut. / 1 h
laadimist

 

HC7460/15

1 klõpsatus, täielik täpsus
motoriseeritud kammidega

HAIRCLIPPER Series 7000 annab teile vaid ühe klikiga oma soengu üle täieliku

täpsuse ja kontrolli. Tänu motoriseeritud kammidele ja võimsale lõikeseadmele on

tegu ainsa juukselõikuriga, mis tagab alati soovitud tulemuse.

Ülim täpsus ja kontroll

Juhtnupud

60 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–42 mm

Reguleeritavad kammid parima lõikamistulemuse saavutamiseks

Jõudlus

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse

Motoriseeritud kammid hõlpsaks pikkusevalikuks

Kohaneb lihtsasti paksude juustega

Kahepoolse teraga lõikeelement lõikab kaks korda kiiremini*

Garantii ostukaitseks

Lihtne kasutada

Peab meeles viimati kasutatud pikkuseseade

Kuni 120 minutit juhtmeta kasutamist



Juukselõikur HC7460/15

Esiletõstetud tooted

Juhtnupud

Intuitiivne kasutajaliides annab teile valitud

pikkuse kohta täpset tagasisidet. Kasutage

nuppe, et teha valik enam kui 60 erineva

pikkuseseade vahel ja tehtud valik lukustada.

Libistage nupuga kiiresti üle pikkusevalikute

või lükake nupp aeglaselt 0,2 mm sammuga

edasi.

60 lukustatavat pikkuseseadet

Kasutage juhtnuppe, et valida enam kui 60

valikuvariandi seast täpselt soovitud pikkus ja

see lukustada. Kasutage kammi, et piirata 0,2

m sammuga vahemikus 1 kuni 7 mm ja 1 mm

sammuga vahemikus 7 kuni 42 mm. Võite

seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata

vaid 0,5 mm kauguselt.

3 reguleeritavat juuksekammi

Juukselõikuril on 3 reguleeritavat kammi -

vahemikus 1 kuni 7 mm, 7 kuni 24 mm ja 24

kuni 42 mm. Lisage seadmele üks kammidest,

et valida üks enam kui 60 lukustatavast

pikkuseseadest, seejuures vahemikus 1 kuni 7

mm on samm 0,2 mm ja vahemikus 7 kuni 42

mm on samm 1 mm. Võite seadet kasutada ka

ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm

kauguselt.

Roostevabast terasest terad

Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad

tagavad pikaajalise teravuse.

Motoriseeritud kammid

Motoriseeritud pikkuse seadistamise süsteem

valib ja lukustab eelistatud pikkuse kerge

vaevaga. Mootor paneb kammi tööle ja

võimaldab valida pikkuse 0,2 mm täpsusega.

See uuenduslik tehnoloogia tagab teile

kindlustunde, et saate alati lõigata juuksed

soovitud pikkuseks ja saavutada alati

ühesuguse tulemuse.

Auto Turbo

Auto Turbo funktsioon kohandub paksemate

juustega automaatselt, andes natuke

lisavõimsust, et saaksid mugavalt lõigata.

DualCut-tehnoloogia

Meie täiustud DualCut-tehnoloogia

kombineerib endas kahepoolse teraga

lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega

tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata iga

tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement

võimaldab juukseid lõigata kaks korda

kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid ja

tugev terasest kaitse tagab ülima

vastupidavuse.

Peab meeles viimase pikkuseseade

Kamm kasutab juukselõikuri sisselülitamisel

viimati kasutatud pikkuseseadet.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Lõikamissüsteem

Lõiketera laius: 41 mm

Lõikeelement: Roostevabast terasest terad

Pikkuseseadete arv: 60

Täpsus (vahede suurus): 0,2 mm /1 mm

Pikkuseseadete vahemik: 0,5 kuni 42 mm

Pikkuse valimine: Juhtnupud, Motoriseeritud

kammid

Tarvikud

Lisatarvikud: 3 juuksekammi

Kergesti kasutatav

Puhastamine: Eemaldatav lõiketera

Hooldusvaba: Õli pole vaja

Mälu funktsioon

Toitesüsteem

Mootor: Auto Turbo

Aku tüüp: Liitium-ioon

Kasutamine: Juhtmega ja juhtmeta

Tööaeg: 120 minutit

Laadimisaeg: 1 tund

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

* Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga
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