
 

Den smarta hårklipparen
med digital touch screen

Hairclipper series 9000

 
Titanblad och dubbelslipad
trimsax

400 längdinställningar (0,5-42
mm)

2 h sladdlös användning på 1 h
laddning

 

HC9450/15

Digital display med touch-funktion
med motordrivna kammar

Med HAIRCLIPPER-serien 9000 får du total kontroll och precision vid klippningen.

Den smarta displayen med touch-funktion gör det superenkelt att ändra

längdinställningen. Svep bara fingret över displayen för att välja din önskade

längd, hårklipparen låser inställningen och minnet kommer dessutom ihåg dina

favoritinställningar. Det finns 400 längdinställningar för ultimat precision, och

DualCut skärbladen i titan är självslipande för en skarp och precis hårklippning.

Ultimat precision och kontroll

Digital display med touch-funkton

400 längdinställningar som är enkla att välja och låsa: 0,5 till 42 mm

Justerbara hårkammar för det bästa klippresultatet

Prestanda

Självslipande titanblad för bättre hållbarhet

Motordrivna kammar för enkelt längdval

Auto Turbo ökar klipphastigheten

Dubbelslipad trimsax klipper två gånger snabbare*

2 års garanti

Lättanvänd

Kommer ihåg 3 klippningslängdinställningar per kam

2 h sladdlös användning efter 1 h laddning
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Funktioner

Digital display med touch-funktion

Displayen med touch-funktion gör det enkelt

att välja din önskade längd. Svep bara med

fingret över displayen och välj enkelt mellan

400 längdinställningar. Du kan både bläddra

genom längderna eller sakta stegvis gå

igenom längderna med 0,1 mm precision.

400 låsta längdinställningar

Svep med fingret över displayen för att välja

och låsa den längdinställning du vill ha. Det

finns 400 längdinställningar från 1 till 42 mm,

med exakt 0,1 mm mellan varje längd. Du kan

även använda apparaten utan kam för en extra

hudnära klippning på 0,5 mm.

3 justerbara hårkammar

Klipparen levereras med 3 justerbara

hårkammar: från 1 till 7 mm, 7 till 24 mm och 24

till 42 mm. Sätt bara fast en av kammarna för

mer än 400 låsta längdinställningar, med

0,1 mm mellan varje längd. Du kan också

använda klipparen utan kam för en nära

klippning på 0,5 mm.

Titanblad

De avancerade titanbladen är hårdare än stål

för maximal hållbarhet. Dessutom är bladen

självslipande för att garantera långvariga

prestanda och exakt klippning, gång på gång.

Motordrivna kammar

Med det motordrivna

längdinställningssystemet kan du enkelt välja

och låsa fast i önskad längd. Motorn driver

kammen och du kan välja mellan längder med

en precision på upp till 0,1 mm. Den här

innovativa tekniken gör att du hela tiden tryggt

kan klippa till önskad längd och uppnå ett

konsekvent resultat gång på gång.

Auto Turbo

Turbofunktionen ökar automatiskt hastigheten

när du klipper tjockt hår, vilket gör att du kan få

en perfekt och enkel klippning.

DualCut-teknologi

Vår avancerade DualCut-teknologi kombinerar

en dubbelslipad trimsax med en innovatoiv

design för minskad friktion. Trimsaxen är

utformad för att klippa hår dubbelt så snabbt

som vanliga Philips-klippare, och ett robust

stålskydd gör att din hårklippare har en extra

lång hållbarhet med ett precist resultat gång på

gång.

iF DESIGN AWARD 2015

Hårklipparserien 9000iF DESIGN AWARD

2015

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

Red Dot Award 2015: Vinnare

Hårklipparserien 9000Red Dot Award 2015:

Vinnare
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Specifikationer

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 41 mm

Trimsax: Titanblad

Antal längdinställningar: 400

Precision (stegens storlek): Med 0,1 mm

Längdinställningar: Från 0,5 till 42 mm

Längdval: Digital svepning, Motordrivna

kammar

Tillbehör

Tillbehör: 3 hårkammar

Lättanvänt

Rengöring: Löstagbar klippenhet

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Minnesfunktion

Strömförsörjning

Motor: Auto Turbo

Batterityp: Litiumjon

Användning: Med eller utan sladd

Drifttid: 120 minuter

Laddningstid: 1-timmes

Service

2 års världsomfattande garanti

* Jämfört med tidigare modell från Philips
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