
 

Hårklipper, ikke-opladelig
(inkl. næsehårstrimmer)

Hairclipper series 3000

 
Selvslibende blad, skal aldrig
smøres

13 længder, 1-23 mm

Kun til brug med ledning

Næsehårstrimmer medfølger

 

HC3410/85

HAIRCLIPPER Series 3000 - klipper dobbelt så

hurtigt*

Hårklipper serie 3000-perfekt resultat år efter år

Hårklippere i 3000-serien er designet til at holde i lang tid. De selvslibende blade

skal aldrig smøres, hvilket giver dig et præcist og perfekt resultat år efter år. Den

justerbare trimmerkam har 13 forskellige længdeindstillinger med 2 mm præcision

mellem trinene. Til denne model medfølger også en næse- og ørehårs- samt

øjenbrynstrimmer.

Hurtig og behagelig trimning og barbering

Dobbeltægget trimmesaks med mindsket friktion

Avanceret afskærmningssystem forhindrer træk, rifter og snitsår

Selvslibende stålskær giver langvarig skarphed

Medfølgende næsehårstrimmer

Præcis længdekontrol

13 længdeindstillinger fra 1 til 23 mm.

Nem at anvende

Kun til brug med ledning

Aftageligt trimmerhoved, som kan rengøres under vandhanen

Næsehårstrimmeren er 100 % vandtæt

Klar til brug

Bygget til at holde

2 års garanti samt yderligere 3 år ved registrering online



Hårklipper, ikke-opladelig (inkl. næsehårstrimmer) HC3410/85

Vigtigste nyheder

DualCut-teknologi

Med dobbeltægget blad samt minimal friktion

mellem skærenhederne giver hårklipperen i

serie-3000 en dobbelt så hurtig klipning som

sin forgænger. Hårklipperen giver en ekstra

skarp og præcis trimning og skærer flere hår i et

og samme strøg. Trimmerbladet er fremstillet

helt i metal for lang holdbarhed og præcision.

Knive i rustfrit stål

Selvslibende skær i rustfrit stål giver langvarig

skarphed.

13 låsbare længdeindstillinger

Justerbar trimmerkam til alle længder. Drej på

zoomhjulet på hårklipperens greb for nemt at

vælge og låse den længdeindstilling, du

ønsker. Der er 13 længdeindstillinger fra 1 til 23

mm og præcis 2 mm mellem hver længde. Du

kan også bruge den uden kam for en tæt

klipning på 0,5 mm.

Effektiv brug med ledning

Netledningen giver konstant strøm.

Nem at rengøre

Hovedet kan tages af for nem rengøring under

vandhanen. Sørg for at hovedet er helt tørt, før

du sætter det på plads igen.

5 års verdensomspændende garanti

Philips hårklippere leveres med to års garanti

over hele verden. Vores hårklippere er designet

til at holde. Den skal aldrig smøres, og den er

kompatibel med elektriske standarder over hele

verden. Hvis du registrere hårklipperen på

www.philips.com/5years får du yderligere 3 års

garanti, ud over den 2-årige standardgaranti,

hvilket giver dig i alt 5 års garanti på

HC3410/85. For den medfølgende

næsehårstrimmer NT1150 indgår den normale

standardgaranti på 2 år.

ProtecTube-teknologi

Med den revolutionerende ProtecTube-

teknologi er kniven beskyttet bag en ultratynd

folie med afrundede spidser, så du undgår

hudirritation. Desuden er kniven udviklet til at

forhindre hår i at komme i klemme mellem de

to separat bevægelige knive, hvilket sikrer, at

der ikke trækkes i håret.

Ideel vinkel

Næsehårstrimmerens roterende skær gør

trimningen hurtig og effektiv. Desuden har

næsehårstrimmeren et beskyttende skjold

rundt om skæreelementerne,hvilket gør, at du

aldrig kan skære dig. Philips patenterede

ProtecTube-teknologi gør, at næsehåret aldrig

kommer i klemme under trimningen, så du

slipper for ubehagelige træk.

Vandtæt

Næsetrimmeren er nem at rengøre under

vandhanen.

Litiumbatteri medfølger

Med det medfølgende AA-batteri kan du bruge

din øre- og næsehårstrimmer med det samme.
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Specifikationer

Tilbehør

Næsehårstrimmer medfølger

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Antal længdeindstillinger: 13

Længdeindstillinger: Fra 0,5 til 23 mm

Præcision (interval): 2 mm

Strømkilde

Betjening: Kun med ledning

Brugervenlig

Rengøring: Vaskbare skær

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret:

Ja, Plus 3 år med registrering

 

* sammenlignet med dens forgænger fra Philips

* 5 års verdensomspændende garanti – gælder kun

HC3410
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