
 

Hårklipper med motoriseret
længdeindstilling

Hairclipper series 7000

 
Selvslibende skær

60 længder, 0,5-42 mm

2 timer ledningsfri brug efter 1 t

 

HC7460/15

1 klik, fuldstændig præcision
Motoriserede længdeindstillinger og smart

hukommelsesfunktion

Philips Hairclipper Series 7000 (HC7460) giver perfekt præcision og kontrol over

hårklipningen. Du kan vælge mellem 60 forskellige længdeindstillinger med en

præcision på 0,2 mm. De selvslibende skær i rustfrit stål skærer to gange hurtigere

end Philips tidligere modeller, så du får en skarp og præcis klipning hver gang.

Hårklipperen har en smart hukommelsesfunktion, der husker den seneste

længdeindstilling.

Ultimativ præcision og kontrol

Digitalt display

60 længdeindstillinger fra 0,5 til 42 mm

Justerbare hårkamme for det bedste klipperesultat

Performance

Selvslibende stålskær giver langvarig skarphed

Motoriseret længdeindstilling

AutoTurbo øger klippehastigheden

Dobbeltægget trimmesaks med mindsket friktion

Designet til at holde i lang tid

Nem at anvende

Husker den seneste længdeindstilling

2 timer ledningsfri brug efter 1 times opladning



Hårklipper med motoriseret længdeindstilling HC7460/15

Vigtigste nyheder

Kontrolknapper

Det digitale display viser præcist din valgte

længde.

60 låsbare længdeindstillinger

Brug kontrolknapperne til at vælge præcis den

længde, du vil have, der er 60 forskellige

indstillinger. For at trimme håret - anvend

kammen med indstillinger fra 1 til 42 mm

afhængigt af din ønskede længde. Du kan

finjustere dit præcise valg af længde helt ned

til 0.2 mm. Anvend hårklipperen uden kam for

at få en kort hårlængde og tæt trimning (0,5

mm).

3 justerbare hårtrimmerkamme

Hårklipperen leveres med 3 justerbare kamme:

1-7 mm, 7-24 mm og 24-42mm. På kammen

for længder mellem 1 til 7 mm er trin til

finjustering 0,2 mm. På kammen for længde

mellem 7 til 42 mm kan du finjustere 1 mm ad

gangen. For en kort og tæt hårklipning - brug

hårklipperen helt uden kam for en tæt klipning

på 0,5 mm.

Knive i rustfrit stål

Selvslibende skær i rustfrit stål giver langvarig

skarphed.

Motordrevne trimmerkamme

Indstil længden via knapperne, de

motoriserede trimmerkamme indstiller sig

automatisk samtidig med at du ændrer

længden via knapperne. Den innovative

teknologi gør, at du kan vælge længder med

0,2 mm præcision.

Auto Turbo

Turbofunktionen øger automatisk hastigheden,

når du klipper i tykt hår, hvilket gør, at du får en

jævnere klipning.

DualCut-teknologi

Med dobbeltægget skær samt minimal friktion

mellem skærenhederne giver hårklipperen i

serie-9000 en dobbelt så hurtig klipning som

sin forgænger. Hårklipperen giver en ekstra

skarp og præcis trimning og skærer flere hår i et

og samme strøg.

Husker den seneste længdeindstilling

Kammen vender tilbage til den senest

anvendte klippelængdeindstilling, når du

tænder klipperen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Antal længdeindstillinger: 60

Præcision (interval): 0,2 mm/1 mm

Længdeindstillinger: Fra 0,5 til 42 mm

Længdevalg: Kontrolknapper, Motordrevne

trimmerkamme

Tilbehør

Tilbehør: 3 hårtrimmerkamme

Brugervenlig

Rengøring: Aftagelig kniv

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Hukommelsesfunktion

Strømkilde

Motor: Auto Turbo

Batteritype: Li-ion

Betjening: Med ledning og trådløs

Driftstid: 120 minutter

Opladningstid: 1 time

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

* sammenlignet med dens forgænger fra Philips
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