
 

Hårklippare

Hairclipper series
9000

 
Självslipande blad

400 längder 0,5-42 mm

3h sladdlös användning efter 1 h

 

HC9490/15 PRO Precision
Vår bästa hårklippare hitintills

Denna Hårklippare HC9490/15 i serie 9000 är vår mest avancerade hårklippare.

Med 400 längdinställningar med 0,1 mm precision, motoriserade trimkammar och

smart minnesfunktion får du total kontroll och precision vid klippningen. Philips

Hårklippare i serie 9000 är vår bästa hårklippare hitintills.

Ultimat precision och kontroll

Precisionshjulets gränssnitt

400 längdinställningar mellan 0,5-42 mm

Justerbara hårkammar för det bästa klippresultatet

Prestanda

Titanblad för bättre hållbarhet

Motoriserad längdinställning

AutoTurbo ökar klipphastigheten

Extra kraftfull motor

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Designad för att hålla länge

Lättanvänd

Kommer ihåg 3 klippningslängdinställningar per kam

Enkel laddning och förvaring

180 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning



Hårklippare HC9490/15

Funktioner

Precisionshjulets gränssnitt

Precisionshjulets gränssnitt ger dig exakt

feedback på vald längd. Upplev den kraftfulla

känslan med precisionshjulet och välj enkelt

mer än 400 längdinställningar. Bläddra snabbt

genom längderna eller gå sakta igenom varje

litet steg på 0,1 mm.

400 låsta längdinställningar

Välj längdinställning genom att dra fingret över

det superkänsliga precisionshjulet. Det finns

400 längdinställningar från 1 till 42 mm, med

0,1 mm mellan varje längd. Du kan även

använda hårklipparen utan kam för en nära

klippning på 0,5 mm.

Titanblad

De avancerade titanbladen är hårdare än stål

för maximal hållbarhet.

Motordrivna kammar

Ställ in längden med det superkänsliga

precisionshjulet. Välj längd genom att lätt dra

fingret över precisionshjulet, de motordrivna

trimkammarna ställer automatiskt in sig

simultant som du drar fingret över

precisionshjulet. Den innovativa teknologin gör

att du kan välja längder med 0,1 mm precision.

ProMotor

Denna hårklippare har en extra hållbar och

kraftfull motor som klarar klippning även på det

tjockaste håret.

DualCut-teknik

Med dubbelslipade blad samt minimal friktion

mellan skärbladen ger hårklippare i serie 9000

en dubbel så snabb klippning som sin

föregångare. Hårklipparen ger en extra skarp

och precis trimning och skär fler hårstrån i ett

och samma drag. .

Minnesfunktion

Den här hårklipparen har en smart

minnesfunktion som gör att du kan spara din

favoritlängd till nästa klippning. Välj önskad

längd genom att hålla minnesknappen intryckt

så lagrar klipparen omedelbart inställningen.

Du kan göra det för tre olika längder per kam.

Laddningsställ och fodral

Klipparen levereras med ett ställ som gör det

enklare och bekvämare att ladda samt ett

resefodral för enkel förvaring.

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.



Hårklippare HC9490/15

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: Motordrivna kammar, Precisionshjul

Tillbehör

Tillbehör: 3 hårkammar

Fodral

Ställning: Laddningsställ

Lättanvänt

Rengöring: Löstagbar klippenhet

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Minnesfunktion

Strömförsörjning

Motor: Auto Turbo, ProMotor

Batterityp: Litiumjon

Användning: Med eller utan sladd

Drifttid: 180 minuter

Laddningstid: 1-timmes

Service

2 års världsomfattande garanti

* Jämfört med tidigare modell från Philips
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