
 

Kotiparturi

Hairclipper series
9000

 
Titaaniterät

400 pituusasetusta

1 h:n latauksella 180 min
käyttöaikaa

 

HC9490/15

PRO Precision
ja moottoroidut ohjauskammat

HAIRCLIPPER 9000 on ainoa kotiparturi, jolla saat aina juuri sellaisen hiustyylin

kuin haluat. Luotettavassa kotiparturissa on säätöpyörä ja tarkasti leikkaavat

moottoroidut ohjauskammat, muistitoiminto sekä erittäin tehokas teräyksikkö.

Tarkka muotoilu ja helppo hallinta

Precision Wheel -käyttöliittymä

400 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta: 0,5–42 mm

Säädettävillä kammoilla saat parhaan tuloksen

Suorituskyky

Itseteroittuvat titaaniterät kestävät pitkään

Moottoroiduilla ohjauskammoilla pituus on helppo valita

Auto Turbo lisää leikkausnopeutta

Tehoa leikkaukseen erittäin kestävällä ProMotorilla

Huippuluokan terät leikkaavat kaksi kertaa nopeammin*

2 vuoden takuu

Helppokäyttöinen

Kuhunkin ohjauskampaan tallennetaan 3 leikkauspituutta

Helppo ladata ja säilyttää

180 minuuttia johdotonta käyttöä 1 tunnin latauksella



Kotiparturi HC9490/15

Kohokohdat

Precision Wheel -käyttöliittymä

Precision Wheel -käyttöliittymällä voit valita

tarkan pituusasetuksen helposti yli 400

pituusasetuksen joukosta. Voit selata asetuksia

nopeasti tai määrittää pituuden tarkasti

0,1 mm:n askelin.

400 lukittavaa pituusasetusta

Valitse ja lukitse haluttu pituus Precision

Wheelin avulla. Valittavana on yli 400

pituusasetusta väliltä 1–42 mm tarkalleen

0,1 mm askelin. Voit käyttää laitetta myös

ilman kampaa 0,5 mm:n trimmaukseen.

Titaaniterät

Titaaniterät ovat terästäkin lujempia ja kestävät

todella pitkään. Lisäksi ne ovat itseteroittuvia,

joten leikkaustulos on tarkka ja terävä joka

kerta.

Moottoroidut ohjauskammat

Leikkauspituuden valinta ja lukitseminen on

helppoa moottoroidulla

pituusasetusjärjestelmällä. Moottoroidun

ohjauskamman pituusasetuksen voi valita

0,1 mm:n tarkkuudella. Tämän innovatiivisen

tekniikan ansiosta leikkaus on turvallista ja

tulos on tarkka ja johdonmukainen joka kerta.

ProMotor

Kotiparturissa on erittäin kestävä ProMotor-

moottori, jonka teho ja leikkausnopeus

takaavat, että leikkausjälki on erinomainen

paksumpiakin hiuksia leikatessa.

DualCut-tekniikka

Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu

kaikenlaisten hiusten ja partojen

leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja

aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat

kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin

tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsäleikkö on

valmistettu kestävästä ruostumattomasta

teräksestä.

Muistitoiminto

Älykäs kotiparturi muistaa edelliset

pituusasetukset ja voi lisäksi tallentaa

jokaiseen ohjauskampaan 3 pituusasetusta.

Valitse vain haluamasi pituus ja pidä

muistipainiketta painettuna, niin kotiparturi

tallentaa asetuksen muistiin. Toiminnolla voi

tallentaa kolme eri pituutta.

Latausteline ja säilytyspussi

Kotiparturissa on teline helppoa lataamista ja

säilytyspussi vaivatonta säilytystä varten.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 41 mm

Teräyksikkö: Titaaniterät

Pituusasetusten määrä: 400

Tarkkuus (askelman pituus): 0,1 mm

Pituusasetusalue: 0,5–42 mm

Pituusvalinta: Moottoroidut ohjauskammat,

Precision Wheel

Lisätarvikkeet

Lisäosat: 3 ohjauskampaa

Pussi

Teline: Latausteline

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Irrotettava terä

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Muistitoiminto

Virransyöttö

Moottori: Auto Turbo, ProMotor

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Toimi: Johdollinen ja johdoton

Käyttöaika: 180 minuuttia

Latausaika: 1 tunti

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

* Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen
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