
Tondeuse

CC5060/17

Ontworpen voor kinderen, gemaakt voor moeders

We hebben een tondeuse ontworpen die stiller, veiliger en gemakkelijker is in het gebruik, zodat uw haar altijd

onberispelijk zit. Zelfs kinderen knippen wordt een feest!

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

Huidvriendelijke mesjes en kam voorkomen schrammen

Ultiem gebruiksgemak

Compact en lichtgewicht voor gemakkelijk en moeiteloos gebruik

Onderhoudsvrij voor probleemloos gebruik

Extra stil zodat kinderen kalm blijven

Optimale power

Met of zonder snoer te gebruiken voor maximaal vermogen en bewegingsvrijheid

Sterke lithium-ionbatterij voor optimaal vermogensgebruik

Extra functionaliteit

Inclusief schaar, cape en etui

Instructie-DVD met demonstratievideo's en tips



Tondeuse CC5060/17

Kenmerken Specificaties

Instructie-DVD

Instructie-DVD met demonstratievideo's en

tips

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Gebruik uw Philips-trimmer met of zonder

snoer dankzij de oplaadbare batterij voor

maximaal vermogen en bewegingsvrijheid.

Compact en lichtgewicht

Compact en lichtgewicht voor gemakkelijk en

moeiteloos gebruik

Huidvriendelijk

De unieke afgeronde mesjes en kamtanden

voorkomen wondjes.

Krachtige lithium-ionbatterij

Dit product beschikt over een krachtige lithium-

ionbatterij die razendsnel oplaadt. Met slechts

één uur laden geniet u 50 minuten van uw

product.

Contourvolgende kam

De contourvolgende kam past zich aan elke

welving aan voor snelle en comfortabele

resultaten.

Onderhoudsvrij

Onderhoudsvrij voor probleemloos gebruik

Extra stil

Extra stil zodat kinderen kalm blijven

Inclusief schaar, cape en etui

Inclusief schaar, cape en etui voor al uw

knipklussen.

 

Comfort

Hantering: Zeer licht ontwerp

Voedingssysteem

Gebruik: Met snoer/snoerloos

Oplaadtijd: 8 uur

Gebruikstijd: 45 minuten

Batterijtype: Li-ion

Accessoires

Kappersbenodigdheden: Kapperskam, schaar

en cape

Reinigingsborsteltje

Beschermtasje

Scheersysteem

Type kam:: Contourvolgend

Mesbreedte: 32 mm

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Aantal lengte-instellingen: 15

Precisie (grootte van stappen): 3 mm

Diverse lengtestanden: maximaal 42 mm

Afgeronde uiteinden: Huidvriendelijk

Ontwerp

Vorm: Ergonomisch

Gebruiksgemak

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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