Afspoelbare
tondeuse
Hairclipper series
5000
Trim-n-Flow PRO-technologie
28 lengtestanden (0,5–28 mm)
75 min. draadloos gebruik/8 uur
opladen
100% afspoelbaar

Snel en gelijkmatig trimmen
HC5612/15

Getrimd haar zit niet in de weg voor 2x sneller* knippen
Krijg een gelijkmatig trimresultaat dankzij de DualCut- en Trim-n-Flow Protechnologie. Het nieuwe design van de kam voorkomt dat haar (van elke lengte) in
de kam vast komt te zitten, zodat u zonder onderbrekingen kunt stylen.
Performance
Getrimd haar zit niet in de weg voor 2x sneller* knippen
Dubbel geslepen messen voor 2 keer sneller trimmen
Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes
Gebruiksvriendelijk
Selecteer met het instelwiel 28 lengtestanden: 0,5 tot 28 mm
Maximaal 75 minuten draadloos
Ergonomische handgreep voor meer comfort en controle
100% afspoelbaar** voor snel en eenvoudig reinigen
Opzetbare kam van 2 mm voor stoppels
Duurzaam gebouwd
Geen onderhoud bespaart tijd en moeite
2 jaar garantie

Afspoelbare tondeuse

HC5612/15

Kenmerken
Trim-n-Flow Pro-technologie

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Prettig handvat

Door het innovatieve ontwerp van de kam
glijden de getrimde haren weg van de mesjes
tijdens het gebruik, waardoor zelfs lange haren
niet vast komen te zitten in de kam. Zo kunt u
zonder onderbreking uw scheerbeurt voltooien.

Dankzij de krachtige NiMh-batterij kunt u de
trimmer tot wel 75 minuten draadloos
gebruiken na 8 uur opladen. Zo hebt u
maximaal vermogen en bewegingsvrijheid.

De duurzame Hairclipper 5000-serie is
ontworpen voor comfort, gebruiks- en
bedieningsgemak. Dankzij de speciale
structuur en handgreep kunt u de trimmer heel
gemakkelijk sturen om al uw gezichtshaar te
trimmen.

100% afspoelbaar**
DualCut-technologie

Geen onderhoud nodig

Trim krachtig elk type haar met onze
geavanceerde DualCut-technologie: een
innovatief dubbelzijdig knipelement dat het
haar twee keer zo snel trimt als eenzijdige
mesjes.

De trimmer is waterbestendig zodat je hem
eenvoudig en moeiteloos kunt schoonmaken
onder de kraan. Spoel hem grondig af met
alleen water zodat de trimmer altijd zo blijft
werken als op de eerste dag.
Roestvrijstalen messen

Bespaar tijd en moeite met duurzame,
zelfslijpende mesjes die even scherp blijven
als op de eerste dag, zelfs na 5 jaar. De
tondeuse is 100% afspoelbaar** voor snel en
gemakkelijk schoonmaken onder de kraan.

28 vergrendelbare lengtestanden

Draai het instelwiel om de gewenste lengte in
te stellen. De 2 instelbare kammen trimmen
tussen 3 mm en 28 mm, met steeds precies 1
mm ertussen. Gebruik de stoppelkam van 2
mm voor een kort kapsel of om uw baard te
stylen. Verwijder de kam helemaal voor een
glad resultaat van 0,5 mm.

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes zijn
ongelooﬂijk duurzaam. Zelfs na vijf jaar
trimmen ze nog net zoals ze dat op de eerste
dag deden.

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.

Afspoelbare tondeuse

HC5612/15

Speciﬁcaties
Accessoires
Onderhoud: Reinigingsborsteltje
Kam: 1 baardkam, 2 kammen (voor lang en kort
haar)

Gebruiksgemak
Onderhoudsvrij: Geen olie nodig
Reiniging: 100% afspoelbaar**
Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Scheersysteem
Mesbreedte: 41 mm
Aantal lengte-instellingen: 28
Precisie (grootte van stappen): Per 1 mm
Knipelement: Roestvrijstalen messen
Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 28 mm

Service
2 jaar wereldwijde garantie
Vermogen
Batterijtype: NiMH
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* Vergeleken met het vorige Philips-model
* *Alleen met water schoonmaken

