
 

Matu griešanas
ierīce

Hairclipper series
7000

 
Nerūsējoša tērauda asmeņi

60 garuma iestatījumi

120 min izm. bez vada/1 h
uzlāde

 

HC7460/15

1 klikšķis, pilnīga precizitāte
ar motorizētām ķemmēm

HAIRCLIPPER Series 7000 sniedz jums pilnīgu precizitāti un kontroli pār matu

griezumu, tikai ar vienu klikšķi. Ar motorizētajām ķemmēm un augstas veiktspējas

griezējelementu tā ir vienīgā matu griešanas ierīce, kas konsekventi nodrošina

paredzētos rezultātus.

Vislabākā precizitāte un kontrole

Vadības pogas

Vienkārši fiksējami 60 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 42 mm

Regulējamas matu ķemmes vislabākajiem apgriešanas rezultātiem

Sniegums

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Motorizētās ķemmes vieglai garuma izvēlei

Automātiska Turbo funkcija griešanas ātruma palielināšanai

Divkārši uzasināts griešanas elements griež divreiz ātrāk*

2 gadu garantija

Vienkārša lietošana

Patur atmiņā pēdējo izmantoto garuma iestatījumu

120 minūšu darbības laiks bez vada pēc 1 stundas uzlādes



Matu griešanas ierīce HC7460/15

Izceltie produkti

Vadības pogas

Intuitīvais lietotāja interfeiss nodrošina precīzu

atgriezenisko saiti izvēlētajam garuma

iestatījumam. Izmantojiet pogas, lai viegli

izvēlētos un fiksētu vairāk nekā 60 garuma

iestatījumus. Ātri pārskatiet garuma

iestatījumus vai lēni pārvietojoties cauri katram

0,2 mm solim.

60 fiksējami garuma iestatījumi

Izmantojiet vadības pogas, lai precīzi izvēlētos

un fiksētu vēlamo garumu ar vairāk nekā 60

garuma iestatījumiem. Izmantojiet ķemmi, lai

apgrieztu ar precīzi 0,2 mm soļiem no 1 līdz 7

mm, un 1 mm soļiem no 7 līdz 42 mm. Vai arī

varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm

griezumam.

3 regulējamas matu ķemmes

Matu griešanas ierīce tiek piegādāta ar 3

regulējamām matu ķemmēm: no 1 līdz 7 mm, 7

līdz 24 mm un 24 līdz 42 mm. Vienkārši

uzlieciet vienu no ķemmēm ar vairāk nekā 60

fiksējamiem garuma iestatījumiem, ar

precīziem 0,2 mm soļiem no 1 līdz 7 mm, un 1

mm soļiem no 7 līdz 42 mm. Vai arī varat

izmantot matu griešanas ierīci bez ķemmes

īsam 0,5 mm griezumam.

Nerūsējoša tērauda asmeņi

Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi

ilgstošam asumam.

Motorizētās ķemmes

Motorizētā garuma iestatīšanas sistēma viegli

izvēlas un fiksē izvēlēto garumu. Motors

darbina ķemmi un sniedz iespēju izvēlēties

garumu ar 0,2 mm precizitāti. Šī novatoriskā

tehnoloģija garantē matu griešanas drošību

izvēlētajā garumā un vienmēr nemainīgu

rezultātu sasniegšanu.

Automātiska Turbo funkcija

Turbo funkcija automātiski palielina ātrumu,

sasniedzot biezus matus, nodrošinot perfektu

griezumu.

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. Izturīgs

nerūsējošā tērauda asmens aizsargs

maksimālam kalpošanas laikam.

Patur atmiņā pēdējo garuma iestatījumu

Ķemme pāriet atpakaļ uz pēdējo izmantoto

garuma iestatījumu, kad mašīna ir ieslēgta.

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 HC7460/15

Specifikācijas

Griešanas sistēma

Trimmera platums: 41 mm

Griešanas elements: Nerūsējoša tērauda

asmeņi

Garuma iestatījumu skaits: 60

Precizitāte (pakāpju lielums): 0,2 mm/1 mm

Garuma iestatījumu diapazons: No 0,5 līdz 42

mm

Garuma izvēle: Vadības pogas, Motorizētās

ķemmes

Piederumi

Piederumi: 3 matu ķemmes

Vienkārša lietošana

Tīrīšana: Noņemams grieznis

Nav nepieciešama apkopšana: Nav jāeļļo

Atmiņas funkcija

Jaudas sistēma

Motors: Automātiska Turbo funkcija

Akumulatora tips: Litija jonu

Darbība: Vada un bezvada režīms

Darbības laiks: 120 minūtes

Uzlādēšanas laiks: 1 stunda

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

* Salīdzinājumā ar Philips priekšteci
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