
 

Hårklipper med
digital touch screen

Hairclipper series
9000

 
Selvslibende skær

400 længder, 0,5-42 mm

2 timer ledningsfri brug efter 1 t

 

HC9450/15 Digitalt display med touch-funktion
med motordrevne trimmerkamme

Med hårklipper HC9450/15 i serie-9000 får du total kontrol og præcision ved

klipningen. Det smarte display med touch-funktion gør det supernemt at ændre

længdeindstillingen. Lad blot fingeren glide hen over displayet for at vælge den

ønskede længde, så låser hårklipperen indstillingen og husker i øvrigt dine

favoritindstillinger. Du kan vælge mellem 400 længdeindstillinger for ultimativ

præcision, og DualCut-skær i titan er selvslibende og giver en skarp og præcis

hårklipning.

Ultimativ præcision og kontrol

Digitalt display med touch-funktion

400 længdeindstillinger fra 0,5 til 42 mm

Justerbare hårkamme for det bedste klipperesultat

Performance

Titaniumskær for bedre holdbarhed

Motoriseret længdeindstilling

AutoTurbo øger klippehastigheden

Dobbeltægget trimmesaks med mindsket friktion

Designet til at holde i lang tid

Nem at anvende

Husker 3 længdeindstillinger pr. kam

2 timer ledningsfri brug efter 1 times opladning



Hårklipper med digital touch screen HC9450/15

Vigtigste nyheder

Digital touch-grænseflade

Displayet med touch-funktion gør det net at

vælge din ønskede længde. Stryg med fingeren

over displayet, og vælg mellem 400

længdeindstillinger. Du kan både bladre hurtigt

gennem alle længder eller trinvist gå igennem

længderne med 0,1 mm præcision.

400 låsbare længdeindstillinger

Vælg længdeindstilling ved at stryge over

displayet med fingeren. Der er 400

længdeindstillinger fra 1 til 42 mm, med 0,1

mm mellem hver længde. Du kan også bruge

hårklipperen uden kam for en tæt klipning på

0,5 mm.

3 justerbare hårtrimmerkamme

Klipperen leveres med 3 justerbare hårkamme:

fra 1 til 7 mm, 7 til 24 mm og 24 til 42 mm med

0,1 mm mellem hver længde. Du kan også

bruge hårklipperen uden kam for en tæt

klipning på 0,5 mm.

Titaniumknive

De avancerede titaniumskær er hårdere end

stål for maksimal holdbarhed og præcision.

Motordrevne trimmerkamme

Du indstiller den ønskede længde på den

digitale touch screen. Vælg længden ved at

stryge fingeren hen over skærmen, de

motoriserede trimmerkamme indstiller sig

automatisk samtidig med, at du stryger

fingeren over skærmen. Den innovative

teknologi gør, at du kan vælge længder med

0,1 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.

iF DESIGN AWARD 2015

Hairclipper series 9000iF DESIGN AWARD

2015

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.

Red Dot Award 2015: Vinder

Hairclipper series 9000Red Dot Award 2015:

Vinder
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Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Skærenhed: Titaniumknive

Antal længdeindstillinger: 400

Præcision (interval): 0,1 mm

Længdeindstillinger: Fra 0,5 til 42 mm

Længdevalg: Digital touch-betjening,

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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