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Terät ruostumatonta terästä

13 pituusasetusta

75 min käyttöaikaa 8 tunnin
latauksella

Säilytyspussi, sakset ja
ohjauskampa

 

HC3535/15

Tasainen leikkuujälki helposti
Leikkaa nopeammin ilman tukoksia*

Leikkaa helposti ja nopeasti. DualCut-tekniikan ansiosta itseteroittuvat terät

leikkaavat kaksi kertaa nopeammin*. Trim-n-Flow-tekniikka estää ohjauskamman

tukkeutumisen, joten voit viimeistellä hiustenleikkuun ilman taukoja.

Suorituskyky

Trim-n-Flow-tekniikka takaa keskeytyksettömän käytön

Itseteroittuvat terät leikkaavat kaksi kertaa nopeammin

Itseteroittuvat terät ruostumatonta terästä

Tarkka pituussäätö

13 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

Sisältää ohjauskamman, jossa on 12 pituusasetusta 1–23 mm.

Helppokäyttöinen

75 minuuttia johdotonta käyttöä 8 tunnin latauksella

Ergonominen kahva parantaa käyttömukavuutta

Kätevä säilytyspussi kotiin ja matkoille

Irrotettavat terät on helppo puhdistaa

Kestävä

Huoltovapaa, voitelua ei tarvita

Voit täydentää 2 vuoden takuuta 3 lisävuodella rekisteröimällä tuotteesi

verkkopalvelussamme



Kotiparturi HC3535/15

Kohokohdat

Trim-n-Flow-tekniikka

Philipsin uusin innovatiivinen ohjauskampa

estää hiuksien takertumisen kotiparturiin, joten

hiustenleikkuu sujuu mukavasti ilman

keskeytyksiä.

DualCut-tekniikka

Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu

kaikenlaisten hiusten ja partojen

leikkaamiseen: innovatiivinen kaksipuolinen

teräyksikkö leikkaa hiuksia ja ihokarvoja kaksi

kertaa yksiosaista terää nopeammin.

Terät ruostumatonta terästä

Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä

valmistetut terät pysyvät terävinä jopa 5 vuotta.

13 lukittavaa pituusasetusta

Valitse ja lukitse haluttu pituus säädettävällä

ohjauskammalla. Kammassa on 12

pituusasetusta 2 mm:n välein (1–23 mm). Voit

käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n

leikkuuseen.

Johdoton ja johdollinen käyttö

Kotiparturin tehokkaasta NiMH-akusta riittää

virtaa 8 tunnin latauksen jälkeen jopa 75

minuutiksi.

Kätevä kahva

Philipsin 3000-sarjan kotiparturit on

suunniteltu helpoiksi käyttää ja käsitellä.

Kohokuvioidun kahvan ansiosta otteesi pitää

hyvin ja hiustenleikkuu sujuu vaivattomasti.

Lisävarusteena säädettävä ohjauskampa

Kiinnitä säädettävä ohjauskampa ja valitse

haluamasi pituusasetus sen mukaan, haluatko

siistin parran vai täydellisen sängen.

Säädettävässä ohjauskammassa on 12

pituusasetusta (1–23 mm) 1 mm:n välein. Voit

käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n

leikkuuseen.

Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Kätevä säilytyspussi kotiparturille,

ohjauskammoille ja laturille.

Helppo puhdistaa

Napsauta irrotettava ajopää irti laitteesta terien

puhdistusta varten.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Trim-n-Flow-tekniikka

Teräyksikön leveys: 41 mm

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Pituusasetusten määrä: 13

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm:n välein

Pituusasetusalue: 0,5–23 mm

Lisätarvikkeet

Kampa: Säädettävä ohjauskampa,

Lisävarusteena säädettävä ohjauskampa

Parturintarvikkeet: Sakset

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Ylläpito: Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Irrotettava terä, Pestävät terät

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Virta

Käyttöaika: Jopa 75 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen 8 tunnissa

Akun/pariston tyyppi: Ni-MH

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Muotoilu

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: Kyllä, 3

lisävuotta rekisteröinnin jälkeen

* Leikkaa nopeammin ilman tukoksia – testattu jopa 19

mm:n pituisilla hiuksilla – verrattuna edelliseen

ohjauskampamalliin

* Leikkaa kaksi kertaa nopeammin verrattuna edelliseen
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