
 

Hårklippare

Hairclipper series
3000

 
Självslipande blad, behöver
aldrig olja

13 längder 1-23 mm

Använd endast med sladd

Nästrimmer medföljer

 

HC3410/85

HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt

så fort*

Hårklippare serie 3000-perfekt resultat år efter år

Hårklippare i 3000-serien är designad för att hålla länge. De själslipande bladen

behöver aldrig oljas vilket ger dig konsekvent perfekt resultat år efter år. Den

justerbara trimkammen har 13 olika längdinställningar med 2 mm precision mellan

stegen. Till denna modell medföljer även en näs-, öron- och ögonbrynstrimmer.

Snabb och bekväm trimning

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Systemet förhindrar hårdragningar och skärsår

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Medföljande nästrimmer

Exakt längdkontroll

13 längdinställningar från 1 till 23 mm.

Lättanvänd

Använd enbart med sladd

Löstagbart trimhuvud som går att skölja under kran

Nästrimmern är 100 % vattentät

AA-batteri medföljer

För lång hållbarhet

2 års garanti samt ytterligare 3 år vid registresting online



Hårklippare HC3410/85

Funktioner

DualCut-teknik

Med dubbelslipade blad samt minimal friktion

mellan skärbladen ger hårklippare i serie 3000

en dubbel så snabb klippning som sin

föregångare. Hårklipparen ger en extra skarp

och precis trimning och skär fler hårstrån i ett

och samma drag. Trimbladen är gjorda helt i

metall för lång hållbarhet och prestanda.

Blad i rostfritt stål

Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa

som varar.

13 längdinställningar

Justerbar trimkam för alla längder. Vrid

zoomhjulet på hårklimmarens handtag för att

enkelt välja och låsa den längdinställning du

vill ha. Det finns 13 längdinställningar från 1 till

23 mm, och exakt 2 mm mellan varje längd. Du

kan även använda den utan kam för en nära

klippning på 0,5 mm.

Effektiv användning med sladd

Den här hårklipparen kan enbart användas

med sladd.

Enkel att rengöra

Lossa huvudet och skölj det under kranen för

enkel rengöring. Torka det ordentligt innan du

sätter tillbaka det i apparaten

5 års världsomfattande garanti

Philips Hårklippare har två års

världsomfattande garanti. Våra hårklippare är

gjorda för att hålla. Du behöver aldrig smörja

den, och den är kompatibel med all världens

olika elektriska standarder. Om du registrerar

hårklipparen på www.philips.com/5years får du

ytterligare 3 års garanti, utöver den 2-åriga

standardgaranti, vilket ger dig totalt 5 års

garanti för HC3410/85. För den medföljande

nästrimmern NT1150 ingår den vanliga

standardgarantin på 2 år.

ProtecTube-teknik

Med den revolutionerande ProtecTube-tekniken

skyddas klippenheten av ett ultratunt

skärbladsskydd med rundade kanter för att

förhindra hudirritation. Dessutom är

klippenheten utformad för att förhindra att hår

fastnar mellan två knivblad som rör sig, för att

undvika hårdragning.

Perfekt vinkel

Näshårstrimmerns roterande skärblad gör

trimningen snabb och effektiv. Dessutom har

nästrimmern ett skyddande hölje runt

skärelementen vilket garanterar att du aldrig

kan skära dig. Philips patenterade ProtecTube-

teknologi gör att näshåret aldrig kan fastna

under trimningen, så du slipper obehagliga

ryck.

Vattentät

Du kan skölja nästrimmern under kranen för

enkel rengöring.



Hårklippare HC3410/85

Specifikationer

Tillbehör

Nästrimmer medföljer

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 41 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Antal längdinställningar: 13

Längdinställningar: Från 0,5 till 23 mm

Precision (stegens storlek): Med 2 mm

Strömförsörjning

Användning: Endast sladd

Lättanvänt

Rengöring: Tvättbara blad

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Service

2 års världsomfattande garanti: Ja, Över 3 år

med registrering

 

* Jämfört med tidigare modell från Philips

* 5 års världsomfattande garanti - gäller bara för HC3410
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