
 

tondeuse

Hairclipper series
3000

 
Roestvrijstalen messen

13 lengtestanden

Gebruik met snoer

Inclusief trimmer voor neushaar

 

HC3410/85

HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo

snel*

Met extra trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

De duurzame HAIRCLIPPER series 3000 is gemaakt om te presteren. Het

innovatieve knipelement, de roestvrijstalen mesjes en verstelbare kam zijn

ontworpen voor sneller en beter trimmen, keer op keer. Inclusief trimmer voor

neus, oren en wenkbrauwen.

Snel en comfortabel trimmen

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Geavanceerd beveiligingssysteem voorkomt uittrekken, wondjes en sneetjes

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Haar in het oor of de neus gemakkelijk te bereiken

Nauwkeurige lengte-instelling

13 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

Gebruiksvriendelijk

Efficiënt voedingssysteem voor gebruik met snoer

Snel schoon door Quick release-messen

Volledig afspoelbaar

AA-batterij meegeleverd

Duurzaam gebouwd

2 jaar garantie plus 3 jaar als u het product online registreert
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Kenmerken

DualCut-technologie

Knip elk haartype met onze geavanceerde

DualCut-technologie, met een dubbel

geslepen knipelement voor minder wrijving.

Het innovatieve knipelement is ontworpen om

haar twee keer zo snel te knippen als met

gewone Philips-haartrimmers. Met de

zekerheid van een robuuste stalen

bescherming voor extra duurzaamheid.*

Roestvrijstalen messen

Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor

langdurige scherpte.

13 vergrendelbare lengtestanden

Stel eenvoudig de gewenste lengte in met de

instelbare kam. Kies uit 12 vergrendelbare

lengtestanden, van 1 mm tot 23 mm, met

precies 2 mm tussen elke lengte. Of gebruik de

trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat

van 0,5 mm.

Efficiënt systeem met snoer

Netsnoer voor constante stroomvoorziening.

Gemakkelijk schoon te maken

Klik gewoon het verwijderbare hoofd eraf om

eenvoudig de messen schoon te maken.

5 jaar wereldwijde garantie

Al onze verzorgingsproducten voor mannen zijn

ontwikkeld voor duurzaamheid. Ze worden

geleverd met een wereldwijde garantie en zijn

geschikt voor alle voltages. Daarnaast kunt u

eenvoudig uw trimmer op

www.philips.com/5years registreren voor nog

eens 3 jaar boven op de standaardgarantie van

2 jaar van Philips, zodat u een wereldwijde

garantie van 5 jaar hebt voor de HC3410. De

NT1150 wordt standaard geleverd met een

wereldwijde garantie van 2 jaar.

ProtecTube-technologie

Met de revolutionaire ProtecTube-technologie

wordt het knipelement door een ultradun

scheerbladkapje met afgeronde uiteinden

beschermd om huidirritatie te voorkomen.

Daarnaast is het knipelement zo ontworpen dat

voorkomen wordt dat er haar vast komt te

zitten tussen twee afzonderlijk bewegende

mesjes. Er wordt gegarandeerd niet aan het

haar getrokken.

Ideale hoek

De Philips-neustrimmer is zo ontworpen dat

deze de juiste hoek heeft om gemakkelijk bij

het haar in het oor en de neus te komen. Met

de Philips-neustrimmer kunt u er zeker van zijn

dat ongewenste haren efficiënt worden

verwijderd.

Waterbestendig

De trimmer is gemakkelijk schoon te maken

door deze onder de kraan af te spoelen en kan

onder de douche worden gebruikt.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief trimmer voor neushaar

Scheersysteem

Mesbreedte: 41 mm

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Aantal lengte-instellingen: 13

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 23 mm

Precisie (grootte van stappen): Per 2 mm

Voedingssysteem

Bediening: Alleen met snoer

Gebruiksgemak

Schoonmaken: Afspoelbare messen

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Service

2 jaar wereldwijde garantie: Ja, Plus 3 jaar bij

registratie

 

* Vergeleken met vorige Philips-model

* 5 jaar wereldwijde garantie - geldt alleen voor HC3410

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑07‑02

Versie: 1.2.1

EAN: 08 71010 37448 32

www.philips.com

http://www.philips.com/

