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Titaniumknive

24 længdeindstillinger

120 min. ledningsfri brug/1 t.
opladn.

 

HC7450/16

HAIRCLIPPER Series 7000 – klipper dobbelt så

hurtigt*
med DualCut-teknologi for en hurtigere, skarpere klipning

HAIRCLIPPER Series 7000 er bygget til at holde og specialudviklet til at yde. Det

innovative skær, de holdbare knive i titanium og den justerbare hårkam er designet

til at give dig en hurtig, skarp klipning igen og igen.

Nem at anvende

Nemt aftagelige skær for nem rengøring

120 minutters brug uden ledning efter 1 times opladning

Performance

Dobbeltslebne skær med nedsat friktion

Turbo-knappen giver optimal skærehastighed

Selvslibende titaniumskær giver ekstra lang holdbarhed

Bygget til at holde

2 års garanti plus 3 år, når du registrerer produktet online

Skærene skal ikke smøres

Præcis længdekontrol

Nemt at vælge og låse i 24 længdeindstillinger - 0,5 til 23 mm



hårklipper HC7450/16

Vigtigste nyheder

DualCut-teknologi

Gå hurtigt igennem enhver hårtype med vores

avancerede DualCut-teknologi, der kombinerer

et dobbeltslebet skær med teknik til nedsat

friktion. Det innovative skær er designet til at

yde igen og igen og klipper hår dobbelt så

hurtigt som almindelige hårklippere fra Philips,

med et robust gitter i rustfrit stål til ultimativ

holdbarhed.*

Titaniumknive

De avancerede titaniumknive er hårdere end

stål for at sikre optimal holdbarhed. Derudover

er knivene selvslibende for at sikre lang

brugstid og præcis klipning, hver eneste gang.

24 låsbare længdeindstillinger

Du skal blot dreje zoomhjulet for at vælge og

låse i den længde, du ønsker, med 23

længdeindstillinger fra 1 til 23 mm og præcist 1

mm mellem hver længde. Eller du kan bruge

den uden kam til en tæt 0,5 mm trimning.

Ledningsbaseret og ledningsfri brug

Brug hårklipperen med eller uden ledning for

maksimal effekt og frihed. Det kraftfulde

litiumionbatteri sikrer op til 120 minutters

ledningsfri brug efter kun 1 times opladning.

Turbo boost

Turbo-knappen giver optimal skærehastighed

og en perfekt klipning, selv i det tykkeste hår.

Nem at rengøre

Du skal blot klik for at åbne det aftagelige

hoved for hurtigt at tage skærene af og vaske

dem.

5 års verdensomspændende garanti

Alle vores grooming-produkter er bygget til at

holde. De kommer med en global garanti og

global spændingskompatibilitet. Du skal blot

registrere din hårklipper på

www.philips.com/5years for at modtage et

ekstra 3 år ud over din 2 års standardgaranti fra

Philips. Det giver dig 5 års global garanti i alt.

Olie ikke nødvendigt

Olie er ikke nødvendig - det giver nem

vedligeholdelse og sparer tid.
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Specifikationer

Strømkilde

Opladningstid: 1 time(r)

Driftstid: Op til 120 minutter

Batteritype: Litiumion

Betjening: Med ledning og trådløs

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Antal længdeindstillinger: 24

Præcision (interval): 1 mm

Skærenhed: Titaniumknive

Længdeindstillinger: Fra 0,5 til 23 mm

Brugervenlig

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Rengøring: Vaskbare skær

Service

2 års reklamationsret: Ja, Plus 3 år med

registrering
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