
 

Sett for trimming av hår
og skjegg; titanblad

Hairclipper series 7000

 
Titanblad med lang holdbarhet

24 lengder, 1–23 mm

120 min trådløs bruk / 1 t lading

Justerbar skjeggkam med veske

 

HC7450/80 HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så

raskt*
Alt du trenger for en komplett hjemmeklipp – Hårklipper i serie

7000

Hårklipperne HC7450/80 i 7000-serien er konstruert for å vare. De selvslipende

bladene trenger aldri smøring, noe som gir deg et konsekvent perfekt resultat år

etter år. Den justerbare trimmekammen har 23 forskjellige lengdeinnstillinger med

1 mm presisjon mellom trinnene, slik at du kan få akkurat den lengden og stilen du

ønsker deg. Til denne modellen følger det også med en trimmekam for skjegg, et

praktisk etui, en saks og en kam.

Ytelse

Dobbeltslipt trimmesaks med redusert friksjon

Titanblad som varer lenge

Turboinnstilling for tykt hår

Nøyaktig lengdekontroll

24 lengdeinnstillinger fra 0,5 til 23 mm

Trimmekam til skjegg følger med

Saks og kam følger med

Lett å bruke

2 t trådløs bruk etter 1 t lading

Avtagbart trimmehode som kan skylles under springen

Laget for å vare

2 års garanti og ytterligere 3 år hvis du registrerer produktet på Internett

Hardt etui for enkel oppbevaring av hårklipper og tilbehør

Knivene behøver aldri å oljes



Sett for trimming av hår og skjegg; titanblad HC7450/80

Høydepunkter

DualCut-teknologi

Med dobbeltslipende blader og minimal

friksjon mellom knivbladene gir hårklipperne i

serien 7000 dobbelt så rask klipping som

forgjengeren. Hårklipperen gir ekstra skarp og

nøyaktig trimming og skjærer av flere hårstrå i

ett drag. Trimmebladene er laget av rent metall

for å lang holdbarhet og optimal ytelse.

Titanblader

De avanserte titanbladene er hardere enn stål,

noe som gir dem maksimal holdbarhet.

24 låsbare lengdeinnstillinger

Justerbar trimmekam for alle lengder. Vri

zoomehjulet på håndtaket til hårklipperen for å

velge og låse den lengden du vil ha. Du kan

velge mellom 23 lengdeinnstillinger, fra 1 til 23

mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver lengde.

Du kan også bruke den uten kam for å få en

tett klipp på 0,5 mm.

Kraftfull bruk med eller uten ledning

Du kan bruke hårklipperen både med og uten

ledning. Det kraftige litium-ion-batteriet gir

opptil 120 minutters trådløs bruk etter bare 1

times lading.

Turboeffekt

Turboknappen øker klippehastigheten for å gi

en perfekt klipp av selv svært tykt hår.

Enkel å gjøre ren

Ta av hodet og skyll det under springen for

enkel rengjøring. Tørk det ordentlig før du setter

det på igjen

5-års verdensomspennende garanti

Philips' hårklippere har to års

verdensomfattende garanti. Våre hårklippere er

laget for å holde. De trenger aldri å smøres, og

de er kompatible med de forskjellige elektriske

standardene rundt om i verden. Hvis du

registrerer hårklipperen på

www.philips.com/5years, får du ytterligere 3

års garanti i tillegg til den 2-årige

standardgarantien, slik at du får 5 års garanti

totalt.

Justerbar skjeggkam følger med

Fest den justerbare skjeggkammen med et

klikk for å trimme skjegget eller etterlate

skjeggstubber. Vri på zoomehjulet på

håndtaket for å velge og låse den lengden du

vil ha. Du kan velge mellom 23

lengdeinnstillinger, fra 1 til 23 mm, med

nøyaktig 1 mm mellom hver lengde. Du kan

også bruke hårklipperen uten kam for å få en

skjeggstubb på 0,5 mm.

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

Kutteelement: Titanblader

Klipper, bredde: 41 millimeter

Antall lengdeinnstillinger: 24

Utvalg av lengdeinnstilinger: Fra 0,5 til

23 millimeter

Presisjon (størrelsen på trinnene): Med

1 millimeter

Presisjonsskjeggkam: Justerbar skjeggkam, 1–

23 mm

Strømsystem

Drift: Bruk med ledning og trådløs

Driftstid: Opptil 120 minutter

Ladetid: 1 time(r)

Batteritype: Litium-ion

Tilbehør

Frisørverktøy: Frisørkam og saks

Enkel i bruk

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Rengjøring: Vaskbare kniver

Service

To års garanti: Ja, Pluss tre år ved registrering

Lagring

Veske: Hardt etui

* Sammenlignet med den foregående modellen fra

Philips
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