
 

Tvättbar hårklippare

Hairclipper series
5000

 
Trim-n-Flow PRO-teknik

28 längdinställningar (0,5–28
mm)

75 min sladdlös anv./8 tim
laddn.

100 % tvättbar

 

HC5612/15

Snabb och jämn klippning
Det avklippta håret flyger bort för 2 gånger snabbare* klippning

Få en jämn klippning tack vare DualCut- och Trim-n-Flow Pro-teknikerna. Den nya

kamdesignen förhindrar att håret, oavsett längd, fastnar i kammen så att du kan få

till din stil i ett svep.

Prestanda

Det avklippta håret flyger bort för 2 gånger snabbare* klippning

Maximal precision med dubbla blad

Få en perfekt men skyddande trimning

Lättanvänd

Kan justeras i olika längdinställningar

Upp till 75 minuters sladdlös användning

Ergonomisk design för komfort och kontroll

Enkel rengöring

Kam med klickfäste för stubb

För lång hållbarhet

Bladen behöver aldrig smörjas

Garanti för köpskydd



Tvättbar hårklippare HC5612/15

Funktioner

Trim-n-Flow PRO-teknik

Den innovativa kamdesignen gör att det

avklippta håret flyger bort från knivarna under

användning. Detta förhindrar att långa hårstrån

fastnar i kammen så att du kan styla ditt hår

från början till slut utan avbrott.

DualCut-teknik

Philips hårklippare 3000 har avancerad

DualCut-teknik för maximal precision. Den har

dubbla blad och är utformad för att hålla sig

lika vass som på dag 1.

28 låsta längdinställningar

Klipp håret till exakt den längd du vill ha med

två justerbara kammar som klipper mellan 3

och 28 mm i steg om 1 mm, en 2 mm

skäggstubbskam eller ta bort kammen för en

nära trimning på 0,5 mm.

Med och utan sladd

Hårklipparens kraftfulla batteri räcker för upp till

75 minuters sladdlös användning efter 8

timmars laddning. Du får maximal effekt och

frihet.

100 % tvättbar**

Skölj bara klipparen under kranen för snabb

och enkel rengöring.

Blad i rostfritt stål

De självslipande stålbladen är utformade för

att hålla länge. Även efter 5 år klipper de med

samma precision och noggrannhet som på dag

1.

Bekvämt grepp

Philips klippare har ett grepp med struktur som

är utformat för enkel hantering så att du kan

klippa håret smidigt och kontrollerat.

Underhållsfri

Klippkraft som är lätt att underhålla – våra blad

behöver aldrig oljas.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Tvättbar hårklippare HC5612/15

Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste

Kam: 1 skäggkam, 2 hårkammar (lång och kort)

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 41 mm

Antal längdinställningar: 28

Precision (stegens storlek): Med 1 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Längdinställningar: Från 0,5 till 28 mm

Lättanvänd

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Rengöring: 100 % tvättbar**

Användning: Kan användas både med och

utan sladd

Service

2 års världsomfattande garanti

Effekt

Batterityp: Ni-MH

 

* Jämfört med tidigare modell från Philips

* *Rengör med enbart vatten
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