
 

Hårklipper

Hairclipper series
5000

 
Kniver i rustfritt stål

24 lengdeinnstillinger

75 min trådløs bruk / 8 t lading

 

HC5440/16

HairClipper 5000-serien – klipper dobbelt så

raskt*
med DualCut-teknologi for en raskere og skarpere klipp

HairClipper 5000-serien er bygget for å vare og utviklet for å yte. Det nyskapende

klippeelementet med kniver i rustfritt stål og justerbar kam er utformet for å gi deg

en rask, skarp klipp gang på gang. Visste du at du har en fem års garanti på dette

produktet?

Ytelse

Dobbeltslipt klippeelement med redusert friksjon

Selvslipende stålkniver for langvarig skarphet

Nøyaktig lengdekontroll

Enkelt å velge og låse i 24 lengdeinnstillinger: 0,5 mm til 23 mm

Lett å bruke

75 minutter bruk uten ledning etter åtte timer med lading.

Hurtig frigjøring av knivblader for enkel rengjøring

Laget for å vare

2-års garanti pluss 3 år når du registrerer produktet elektronisk

Knivene behøver aldri å oljes



Hårklipper HC5440/16

Høydepunkter

DualCut-teknologi

Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte

DualCut-teknologien som kombinerer et

dobbeltslipt klippeelement med teknologi med

lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet

er utformet for å klippe håret dobbelt så raskt

som vanlige Philips-klippere, med ekstra

visshet om robust stålbeskyttelse for optimal

holdbarhet.

Kniver i rustfritt stål

Selvslipende kniver i rustfritt stål for langvarig

skarphet

24 låsbare lengdeinnstillinger

Vri zoomhjulet for å velge og låse den lengden

du ønsker, med 23 lengdeinnstillinger fra 1 mm

til 23 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver

lengde. Eller du kan bruke den uten kammen

for en tett trimming på 0,5 mm.

Kraftfull bruk med eller uten ledning

Bruk hårklipperen med og uten ledning for

maksimal effekt og frihet, med 75 minutters

bruk uten ledning etter åtte timers lading.

Enkel å gjøre ren

Du ganske enkelt åpner det avtakbare hodet for

rask frigjøring, og vasker knivbladene.

5-års verdensomspennende garanti

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.

De har en verdensomspennende garanti og er

kompatible med global spenning. Hvis du vil

motta en garanti på tre ekstra år på toppen av

en standard Philips-garanti på to år, registrerer

du ganske enkelt hårklipperen på

www.philips.com/5years, noe som gir deg en

fem års verdensomspennende garanti totalt.

Trenger ikke smøring

Trenger ikke smøring, noe som gir enkelt

vedlikehold og sparer tid.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Klippesystem

Klipper, bredde: 41 millimeter

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Antall lengdeinnstillinger: 24

Utvalg av lengdeinnstilinger: Fra 0,5 til

23 millimeter

Presisjon (størrelsen på trinnene): Med

1 millimeter

Strømsystem

Drift: Bruk med ledning og trådløs

Ladetid: 8 time(r)

Driftstid: 75 minutter

Batteritype: Ni-MH

Enkel i bruk

Rengjøring: Vaskbare kniver

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Service

To års verdensomspennende garanti: Ja, Pluss

tre år ved registrering

* Sammenlignet med den foregående modellen fra

Philips
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