
 

Maszynka do
strzyżenia włosów

Hairclipper series
7000

 
Ostrza ze stali szlachetnej

60 ustawień długości

120 min działania po 1 godz.
ładowania

 

HC7460/15

1 kliknięcie, najwyższa precyzja
z nasadkami grzebieniowymi napędzanymi silniczkiem

Maszynka do strzyżenia włosów z serii 7000 zapewnia maksymalną precyzję i

kontrolę cięcia za jednym kliknięciem. Dzięki z automatyzacji ustawień długości i

niezwykle wydajnemu elementowi tnącemu jest to jedyna maszynka, która

zapewnia oczekiwane rezultaty za każdym razem.

Najwyższa precyzja i kontrola

Przyciski sterowania

Łatwy wybór długości — 60 ustawień: od 0,5 mm do 42 mm

Regulowane nasadki grzebieniowe umożliwiające precyzyjne cięcie

Wydajność

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Automatyzacja ustawień długości ułatwiająca wybór

Automatyczna funkcja Turbo zwiększająca prędkość strzyżenia

Dwustronnie naostrzony element tnący strzyże dwa razy szybciej*

2 lata gwarancji

Wygodne użytkowanie

Pamięta ostatnie ustawienie długości

Godzina ładowania wystarcza na 120 minut pracy przy zasilaniu akumulatorowym



Maszynka do strzyżenia włosów HC7460/15

Zalety

Przyciski sterowania

Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia

dokładne informacje o wybranej długości. Za

pomocą przycisków można łatwo wybrać i

zablokować ponad 60 ustawień długości.

Można również szybko przeglądać długości lub

powoli je zmieniać w odstępach co 0,2 mm.

60 blokowanych ustawień długości

Za pomocą przycisków sterowania można

precyzyjnie wybrać i zablokować żądaną

długość, korzystając z ponad 60 ustawień

długości. Użyj nasadki grzebieniowej, aby

przyciąć włosy z dokładnością do 0,2 mm w

zakresie od 1 do 7 mm oraz 1 mm w zakresie od

7 do 42 mm. Produktu można także używać bez

nasadki grzebieniowej, aby uzyskać dokładne

przycięcie na długość 0,5 mm.

3 regulowane nasadki grzebieniowe

Maszynka do strzyżenia włosów z 3

regulowanymi nasadkami grzebieniowymi: do

1 do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm.

Wystarczy zamocować jedną z nasadek, aby

uzyskać ponad 60 blokowanych ustawień

długości z dokładnością do 0,2 mm na

długości od 1 do 7 mm oraz z dokładnością do

1 mm na długości od 7 do 42 mm. Można

również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy

na długość 0,5 mm.

Ostrza ze stali szlachetnej

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

gwarantują długotrwałą ostrość.

Automatyzacja ustawień długości

System automatyzacji ustawień długości

umożliwia łatwy wybór i zablokowanie

wybranej długości. Dodatkowy silniczek

napędza nasadkę grzebieniową i pozwala

wybrać długość z dokładnością do 0,2 mm. Ta

innowacyjna technologia daje pewność

strzyżenia cały czas z wybrana długością i

uzyskania za każdym razem takich samych

rezultatów.

Automatyczna funkcja Turbo

Funkcja Turbo automatycznie zwiększa

prędkość strzyżenia przy kontakcie z grubszymi

włosami, co umożliwia dokładne i łatwe

strzyżenie.

Technologia DualCut

Uporaj się z każdym typem włosów dzięki

zaawansowanej technologii DualCut, która

stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego

elementu tnącego i zmniejszonego tarcia.

Innowacyjny element tnący został tak

skonstruowany, aby obcinać włosy dwa razy

szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia

firmy Philips. Ma też solidną obudowę ze stali

szlachetnej, która zapewnia większą pewność i

trwałość.

Pamięta ostatnie ustawienie długości

Po włączeniu maszynki nasadka grzebieniowa

wraca do ostatnio używanego ustawienia

długości.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 41 mm

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Liczba ustawień długości: 60

Precyzja (wielkość odstępów): 0,2 mm/1 mm

Zakres ustawień długości: Od 0,5 do 42 mm

Wybór długości: Przyciski sterowania,

Automatyzacja ustawień długości

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe: 3 nasadki do

włosów

Łatwość użytkowania

Czyszczenie: Zdejmowany nożyk

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Funkcja pamięci

Zasilanie

Silnik: Automatyczna funkcja Turbo

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Działanie: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Czas działania: 120 minut

Czas ładowania: 1 godzina

Serwis

2 lata gwarancji

* W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips
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