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Roestvrijstalen messen

13 lengtestanden

60 min. draadloos gebruik/8 uur
opladen

 

HC3420/15

HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo
snel*
met DualCut-technologie voor sneller en beter trimmen

De duurzame HAARTRIMMER 3000-serie is gemaakt om te presteren. Het

innovatieve knipelement, de roestvrijstalen mesjes en verstelbare kam zijn

ontworpen voor sneller en beter trimmen, keer op keer.

Performance
Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

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

Gebruiksvriendelijk
60 minuten draadloos gebruik na 8 uur opladen

Snel schoon door Quick release-messen

Duurzaam gebouwd
2 jaar garantie plus 3 jaar als u het product online registreert

De messen hoeven nooit te worden geolied



Tondeuse HC3420/15

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

keer op keer te presteren, waarmee u twee

keer sneller knipt dan met gewone Philips-

haartrimmers.*

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.

Met of zonder snoer te gebruiken

Gebruik de trimmer met of zonder snoer voor

maximaal vermogen en bewegingsvrijheid,

met 60 minuten draadloos gebruik na 8 uur

opladen.

Gemakkelijk schoon te maken

Klik gewoon het verwijderbare hoofd eraf om

eenvoudig de messen schoon te maken.

5 jaar wereldwijde garantie

Al van onze verzorgingsproducten voor

mannen zijn ontwikkeld voor duurzaamheid.

Ze worden geleverd met een wereldwijde

garantie en zijn geschikt voor alle voltages.

Registreer eenvoudig uw trimmer op

www.philips.com/5years voor een extra 3 jaar

boven op de standaardgarantie van 2 jaar van

Philips, zodat u een wereldwijde garantie van

5 jaar hebt.

Geen olie nodig

Geen olie nodig, dus gemakkelijk te

onderhouden en tijdbesparend.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheersysteem
Mesbreedte: 41 millimeter

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Aantal lengte-instellingen: 13

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot

23 millimeter

Precisie (grootte van stappen): Per

2 millimeter

Voedingssysteem
Bediening: Met of zonder snoer

Oplaadtijd: 8,0 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: NiMH

Gebruiksgemak
Schoonmaken: Afspoelbare messen

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Service
2 jaar wereldwijde garantie: Ja, Plus 3 jaar bij

registratie

* Vergeleken met vorige Philips-model
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