
Hårklippare

CC5060

Utvecklad för barn, gjord för föräldrar

En klippning ska vara en trevlig upplevelse för både dig och ditt barn. Därför har vi utformat en hårklippare som

är tystare, säkrare och enklare att använda. Nu kan du få till perfekta frisyrer varje gång!

Bästa prestanda och fantastisk känsla

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Hudvänliga blad och kam som förhindrar att du river dig

Maximalt användarvänlig

Kompakt och lätt för enkel och mindre tröttsam hantering

Underhållsfri för enkel användning

Ultratyst för att hålla barnen lugna

Optimal kraft

Med och utan sladd för maximal kraft och frihet

Starkt litiumjonbatteri för optimal användning

Inkluderar extravärde

Inkluderar sax, cape, fodral

Instruktions-DVD med instruktionsvideor och tips



Hårklippare CC5060/18

Funktioner Specifikationer

Instruktions-DVD

Instruktions-DVD med instruktionsvideor och

tips

Med och utan sladd

Använd din Philips-rakapparat med eller utan

sladd med det laddade batteriet, för maximal

effekt och frihet.

Kompakt och lätt

Kompakt och lätt för enkel och mindre tröttsam

hantering

Hudvänlig

Spetsarna på de unikt rundade bladen och

kammen förhindrar att du river dig.

Kraftfullt litiumjonbatteri

Den här produkten har ett kraftfullt

litiumjonbatteri med snabbladdning, så du kan

ladda produkten på bara 1 timme för 50

minuters användning.

Konturföljande kam

Den konturföljande kammen anpassar sig till

varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt

resultat.

Underhållsfri

Underhållsfri för enkel användning

Ultratyst

Ultratyst för att hålla barnen lugna

Inkluderar sax, cape, fodral

Inkluderar sax, cape, fodral för alla behov.

 

Comfort

Hantering: Ultralätt design

Strömförsörjning

Användning: Med sladd/utan sladd

Laddningstid: 8 timmar

Drifttid: 45 minuter

Batterityp: Litiumjon

Tillbehör

Frisörverktyg: Stylingkam, sax och kåpa

Rengöringsborste

Skyddsfodral

Klippsystem

Kamtyp: Konturföljande

Bredd på klippenheten: 32 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Antal längdinställningar: 15

Precision (stegens storlek): med 3 mm

Längdinställningar: upp till 42 mm

Rundade kanter: Hudvänlig

Design

Form: Ergonomisk

Lättanvänd

Underhållsfri – ingen olja behövs

Service

2 års världsomfattande garanti
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