
hårklipper til hele
familien

 
Knive i rustfrit stål

11 længdeindstillinger

Brug med ledning

 

QC5115/15

Klip din families hår
med vores mest lydsvage hårklipper til både børn og voksne

Det har aldrig været nemmere at klippe din families hår. Denne hårklipper er

udstyret med en kraftfuld, men alligevel meget støjsvag motor, et ergonomisk

design og hudvenlige knive og kamspidser, der giver den bedste ydeevne til

klipning af både børn og voksne.

Nem at anvende

Justerer til forskellige længdeindstillinger

Sæt nemt familiens frisurer

Hårklipper med ledning giver konstant strøm

Nemt aftagelige skær for nem rengøring

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Lydsvag og kraftfuld ydeevne

Afrundede kamme, der forhindrer træk og irritation

Bygget til at holde

Langvarig ydeevne

2 års garanti, spænding til brug i hele verden

Skærene skal ikke smøres



hårklipper til hele familien QC5115/15

Vigtigste nyheder

11 låsbare længdeindstillinger

Klip dit hår til præcis den længde, du ønsker.

Du skal blot vælge en af de 11

længdeindstillinger mellem 3 mm og 21 mm i

trin på 2 mm eller fjerne kammen for at få en

tæt trimning på 0,5 mm.

Ultralydsvag

Familievenlige Philips-hårklippere har høj

ydeevne uden forstyrrelser. Dens motor er

udviklet til at være kraftfuld med reducerede

vibrationer – for at bevare roen under

klipningen.

Hudvenlige kamme og knive

Skærerne og kammene på denne hårklipper

har afrundede spidser, der sikrer en sikker og

problemfri klipning.

Selvslibende knive

De selvslibende stålskær på denne hårklipper

er designet til at levere ensartede resultater

hver gang.

Kompakt og let

Denne familievenlige hårklipper er den ideelle

hårklipper til børn og er ergonomisk designet,

superlet og nem at bruge.

Kun til brug med ledning

Ingen flade batterier midt i klipningen. Denne

Philips-hårklipper er med ledning, der giver

konstant og pålidelig strøm.

Nem at rengøre

Rengør nemt dine elektriske hårklippere. Du

skal blot klikåbne hovedet for at frigøre og

rengøre skærerne.

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

fremstillet til at holde. De leveres med 2 års

garanti og kan anvendes i hele verden.

Ingen vedligeholdelse

Klippeeffekt, der er nem at vedligeholde –

vores skær skal aldrig smøres.

 



hårklipper til hele familien QC5115/15

Specifikationer

Klippesystem

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Antal længdeindstillinger: 11

Længdeindstillinger: Fra 3 til 21 mm

Klippebredde: 41 mm

Præcision (interval): 2 mm

Brugervenlig

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Rengøring: Tør rengøring med børste

Service

Garanti: 2 års reklamationsret
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