
Машинка для підстригання волосся

• Леза з нержавіючої сталі
• 13 налаштувань довжини
• 75 хв. використання/8 год. заряджання

HC3520/15

Легка, рівномірна стрижка
 

Швидше підстригання без забивання*

 
Стрижіться легко та швидко. Технологія DualCut із лезами, що самі заточуються, зрізає волосся удвічі швидше*.

Технологія Trim-n-Flow має гребінець, створений для запобігання забиванню – Ви довершите свій стиль за один раз.

Переваги

Ефективність
• Технологія Trim-n-Flow для безперервного підстригання
• Удвічі гостріші леза для вдвічі швидшої стрижки
• Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються
 
Точне регулювання довжини
• Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до

23 мм
 
Легкість у використанні
• 75 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин

заряджання

• Ергономічна ручка для більшого комфорту та контролю
• Швидке розблокування лез для легкого чищення
 
Створено на роки
• Жодного обслуговування, не потребує змащування
• 2 роки гарантії плюс ще 3 роки в разі реєстрації виробу в

Інтернеті
 

Передпродажний буклет для України (2018, травень 20)



Характеристики

Технологія Trim-n-Flow

Наш новий інноваційний гребінець створено для запобігання застряганню
волосся у машинці для підстригання волосся. Тому Ви можете
продовжувати підстригати волосся від початку до кінця без перерви.

Технологія DualCut

Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій
технології DualCut: інноваційний двосторонній ріжучий елемент вдвічі
швидше підстригає волосся порівняно зі звичайними односторонніми
лезами.

Леза з нержавіючої сталі

Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, мають неймовірно довгий
термін експлуатації. Навіть через 5 років вони підстригають так, як робили
це першого дня.

13 налаштувань довжини з фіксацією

Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину. Регульований гребінець
має 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком
2 мм між кожним налаштуванням. Для ретельного підстригання до
довжини 0,5 мм зніміть гребінець.

Бездротова робота і робота від електромережі

Потужна батарея NiMH машинки для підстригання забезпечує 75 хв.
роботи в автономному режимі після 8 год. заряджання, що гарантує
максимальну потужність та свободу.

Зручна ручка

Машинку для підстригання HAIRCLIPPER Series 3000 створено для
комфортного, зручного та легкого використання. Завдяки спеціальній
текстурі та ручці машинку для підстригання можна легко переміщати і
підстригати навколо голови.

Легко чистити

Просто клацніть, щоб зняти знімну головку і швидко розблокувати та
помити леза.

Жодного обслуговування
Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.

5 років гарантії

Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого
використання. Вони мають гарантію і сумісні з напругою у будь-якій країні.
Просто зареєструйте машинку для підстригання волосся на веб-сайті
www.philips.com/5years, щоб отримати додаткові 3 роки гарантії до
стандартної 2-річної гарантії Philips, що забезпечує 5 років гарантії разом.

Hairclipper series 3000
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Специфікації
Це передпродажний буклет. Вміст цього буклету відображає наявні нам відомості станом на дату і для країни, вказаних вище. Вміст цього буклету може бути змінено
без попередження. Компанія Philips не несе відповідальності за вміст цього буклету.

Система зрізання
Технологія Trim-n-
Flow

Так

Ширина ріжучого
блока

41 мм

Ріжучий елемент Леза з нержавіючої сталі
Кількість налашту-
вань довжини

13

Точність (розмір
кроку)

по 2 мм

Діапазон налашту-
вань довжини

від 0,5 до 23 мм

Аксесуари
Гребінець Регульований гребінець для волосся
Догляд Щітка для очищення

Простота у користуванні
Чищення Знімний ріжучий блок

Леза, які можна мити
Функціонування Бездротова робота і робота від

електромережі
Не потребує
спеціального
догляду

Не потребує змащування

Потужність
Час роботи 75 хвилин
Заряджання 8 годин для повного заряджання
Тип батареї Ni-MH
Автоматичний вибір
напруги

100–240 В

Конструкція
Ручка Ергономічна ручка та використання

Обслуговування
2 роки гарантії Так

Плюс 3 роки в разі реєстрації

Розміри упаковки
Висота 22,40
Ширина 14,00
Глибина 7,00
Вага нетто 0,27
Вага брутто 0,39
Код EAN 08710103859710
Кількість виробів 1
Країна виготовлення ID
Код гармонізованої
системи

851020

Зовнішня коробка
Довжина 29,10
Ширина 15,10
Висота 23,80
Вага брутто 1,72
Код EAN 18710103859717
Кількість споживчих
комплектів

4

Hairclipper series 3000

* Швидше підстригання без забивання – перевірено на підстриженому волоссі довжиною до 19 мм порівняно з попереднім гребінцем
* Підстригає вдвічі швидше порівняно з попередньою моделлю Philips
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