
 

 

Philips HAIRCLIPPER 
Series 5000
zastřihovač vlasů 
s technologií DualCut

Titanové břity
24 nastavení délky
90 min bezdrátového použití/1h 
nabíjení
Nastavitelný hřeben na vousy a 
pouzdro
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ASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji

technologií DualCut pro rychlejší a ostřejší zastřižení
sign ZASTŘIHOVAČE vlasů řady 5000 je odolný a konstrukce zaručuje výkonnost. 
vativní střihací jednotka, trvanlivé titanové břity a nastavitelné hřebeny na vousy a vlasy 
u navrženy tak, aby vám pokaždé zajistily rychlé a ostré zastřižení.

Performance
• Střihací jednotka s dvojitým ostřím a sníženým třením
• Samoostřící titanové břity pro zvýšenou odolnost
• Tlačítko pro zvýšení výkonu zrychluje stříhání

Přesné ovládání délky
• Jednoduché ovládání a 24 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 23 mm
• Včetně hřebenu na bradku pro 23 nastavitelných délek: 1 až 23 mm

Snadné použití
• 90 minut použití bez kabelu po 1 hodině nabíjení
• Rychlé uvolnění břitů pro snadné čištění

Neuvěřitelně odolný
• 2 roky záruky, plus 3 roky, když si zaregistrujete výrobek online
• Tvrdé pouzdro pro spolehlivé skladování
• Břity nepotřebují mazání



 Technologie DualCut

Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší 
pokročilé technologie DualCut, která v sobě 
spojuje dvakrát naostřenou střihací jednotku a 
konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní 
střihací jednotka je navržena tak, aby pokaždé 
podala stejně skvělý výkon a stříhala vlasy 
dvakrát rychleji než běžné zastřihovače 
společnosti Philips. Navíc nabízí robustní 
ocelový kryt zajišťující skvělou odolnost.

Titanové břity

Vylepšené titanové břity pevnější než ocel 
zajišťujíc vynikající střihací výkon, 
dlouhotrvající ostrost a dokonalou odolnost.

24 uzamykatelných nastavení délky

Požadovanou délku můžete jednoduše vybrat a 
zajistit otáčením kolečka: k dispozici máte 

23 nastavení délky od 1 do 23 mm a přesně 
1mm krok mezi jednotlivými délkami. Nebo 
můžete zastřihovač použít bez hřebenu a 
vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.

Použití s kabelem i bez něj

Zastřihovač můžete používat s kabelem nebo 
bez něj a dopřát si maximální výkon i volnost 
díky 90 minutám použití bez kabelu po 
1 hodině nabíjení.

Funkce Turbo

Tlačítko funkce Turbo zrychluje stříhání a 
zajišťuje dokonalé ostříhání o těch nejhustších 
vlasů.

Snadné čištění

Stačí klapnutím otevřít odnímatelnou hlavu a 
rychle uvolnit a omýt břity.

5letá celosvětová záruka

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči 
o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 
celosvětovou záruku a nabízejí kompatibilní 
univerzální napětí. Stačí se zaregistrovat na 
webové stránce www.philips.com/5years a 
obdržíte další 3 roky záruky navíc ke 
standardní 2leté záruce Philips – takže 
dohromady budete mít 5letou celosvětovou 
záruku.

Nastavitelný hřeben na bradku navíc

Požadovaná nastavení délky můžete jednoduše 
vybrat a zajistit otáčením kolečka, ať máte 
bradku nebo chcete dokonalé strniště. Stačí 
nasadit nastavitelný hřeben na bradku a můžete 
využít 23 zajištěných nastavení délky od 1 do 
23 mm, přičemž mezi jednotlivými délkami je 
přesně 1mm krok. Nebo můžete zastřihovač 
použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký 
sestřih 0,5 mm.
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Přednosti
Zastřihovač vlasů s technologií DualCut
Titanové břity 24 nastavení délky, 90 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Nastavitelný hřeben na vousy a 
pouzdro
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Střihací systém
• Šířka ostříhání: 41 mm
• Střihací jednotka: Titanové břity
• Počet nastavení délky: 24
• Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 23 mm
• Přesnost (velikost kroků): Po 1 mm
• Přesný hřeben na vous: Nastavitelný hřeben na 

vous 1 až 23 mm

Napájení
• Provoz: S kabelem i bez něj
• Doba nabíjení: 1 hodina (hodiny)

• Provozní doba: 90 minut
• Typ baterie: Ni-MH

Snadné použití
• Čištění: Omyvatelné břity
• Bezúdržbový: Není třeba olej.

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano, Plus 3 roky 

v případě registrace

Uskladnění
• Pouzdro: Tvrdé pouzdro
•
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Specifikace
Zastřihovač vlasů s technologií DualCut
Titanové břity 24 nastavení délky, 90 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Nastavitelný hřeben na vousy a 
pouzdro
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