
Hårklipper

CC5060

Designet til børn, lavet til mødre

Vi mener, at det skal være en behagelig oplevelse at klippe sine børn, så vi har designet en klipper, der larmer

mindre, er nemmere at bruge og giver et perfekt resultat hver gang!

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Hudvenlige knive og kamme, så rifter undgås

Maksimal brugervenlighed

Kompakt og let for nem og komfortabel brug

Nem i brug og ingen vedligeholdelse

Ultra lydsvag, så barnet ikke bliver uroligt

Giver optimal kraft

Til brug med eller uden ledning for optimal styrke og frihed

Kraftigt litiumionbatteri giver optimal effekt

Ekstra tilbehør medfølger

Saks, frisørslag og etui medfølger

Instruktions-DVD med vejledningsvideoer og tips



Hårklipper CC5060/17

Vigtigste nyheder Specifikationer

Instruktions-DVD

Instruktions-DVD med vejledningsvideoer og

tips

Til brug med eller uden ledning

Brug produktet med eller uden ledning med det

genopladelige batteri, så du opnår maksimal

effekt og bevægelsesfrihed.

Kompakt og let

Kompakt og let for nem og komfortabel brug

Hudvenlig

De unikke afrundede knive og kamspidser er

skånsomme mod huden.

Kraftfuldt litiumionbatteri

Dette produkt har et kraftigt litiumionbatteri

med hurtig opladning, så du på bare 1 time kan

oplade produktet til 50 minutters brug.

Konturfølgende kam

Den konturfølgende kam tilpasser sig alle

kurver og giver hurtige og behagelige resultater.

Vedligeholdelsesfri

Nem i brug og ingen vedligeholdelse

Ultra støjsvag

Ultra lydsvag, så barnet ikke bliver uroligt

Saks, frisørslag og etui medfølger

Saks, frisørslag og etui medfølger, så du har

alt, hvad du behøver.

 

Komfort

Håndtering: Ultra-let design

Strømkilde

Anvendelse: Med/uden ledning

Opladningstid: 8 timer

Driftstid: 45 minutter

Batteritype: Li-ion

Tilbehør

Tilbehør til barbering: Stylingkam, saks og

frisørslag

Rensebørste

Beskyttende etui

Klippesystem

Kammens type: Konturfølgende

Klippebredde: 32 mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Antal længdeindstillinger: 15

Præcision (interval): på 3 mm

Længdeindstillinger: op til 42 mm

Afrundede spidser: Hudvenlig

Design

Form: Ergonomisk

Brugervenlig

Vedligeholdelsesfri – skal ikke olieres

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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