
Hårklipper

CC5060

Utviklet for barn, laget for mødre

Vi mener at det bør være en fin opplevelse å klippe barna dine, så vi utviklet en klipper som er stillere, tryggere

og enklere å bruke, slik at du får flotte hårklipper hver gang.

Best mulig ytelse som føles fantastisk

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kniver som er skånsomme mot huden, og kammer som forhindrer sår

Gir maksimal brukervennlighet

Kompakt og lett for enkel og mindre slitsom håndtering

Vedlikeholdsfri for problemfri bruk

Svært stillegående for å holde barn rolige

Gir optimal kraft

Nettdrevet og trådløs bruk for maksimal kraft og frihet

Kraftig li-ion-batteri for optimalt strømforbruk

Med ekstra mye for pengene

Med saks, kappe og veske

Instruksjons-DVD med veiledninger og tips
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Høydepunkter Spesifikasjoner

Instruksjons-DVD

Instruksjons-DVD med veiledninger og tips

Kan brukes med og uten ledning

Bruk Philips-trimmeren med ledning eller

trådløst med oppladet batteri for maksimal

effekt og frihet.

Kompakt og lett

Kompakt og lett for enkel og mindre slitsom

håndtering

Hudvennlig

De unike avrundede tuppene på knivene og

kammene gjør at huden ikke blir ripet opp.

Kraftig Li-Ion-batteri

Dette produktet har et kraftig litium-ion-batteri

med rask lading, slik at du kan lade produktet i

kun én time for 50 minutters bruk.

Kam som følger konturene

Kammen som følger konturene, justeres etter

hver eneste kurve for å gi raske og komfortable

resultater.

Vedlikeholdsfri

Vedlikeholdsfri for problemfri bruk

Ekstra stillegående

Svært stillegående for å holde barn rolige

Med saks, kappe og veske

Med saks, kappe og veske for alle behov.

 

Komfort

Håndtering: Ekstra lett utforming

Strømsystem

Bruk: Med ledning / trådløs

Ladetid: 8 timer

Driftstid: 45 minutter

Batteritype: Li-ion

Tilbehør

Frisørverktøy: Frisørkam, saks og kappe

Rengjøringsbørste

Beskyttende veske

Kuttesystem

Type kam: Følger konturene

Kutter, bredde: 32 mm

Kutteelemnt: Kniver i rustfritt stål

Antall lengdeinnstillinger: 15

Presisjon (størrelsen på trinnene): med 3 mm

Utvalg av lengdeinnstilinger: opptil 42 mm

Avrundede tupper: Hudvennlig

Utforming

Form: Ergonomisk

Enkel bruk

Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring

Service

To års verdensomspennende garanti
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