
tondeuse voor de
hele familie

 
Roestvrijstalen messen

11 lengtestanden

Gebruik met snoer

 

QC5115/15

Knip het haar van de hele familie
met onze stilste trimmer ooit voor volwassenen en kinderen

De hele familie knippen was nog nooit zo gemakkelijk. Deze tondeuse heeft een

krachtige maar ultrastille motor, een licht en ergonomisch ontwerp en

huidvriendelijke messen en kamtanden - voor de beste prestaties bij kinderen en

volwassenen.

Gebruiksvriendelijk

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Het hele gezin knippen was nog nooit zo eenvoudig

Met snoer voor constante stroomvoorziening

Snel schoon dankzij snel afneembare messen

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Stil met krachtige prestaties

Afgeronde kammen om trekken en irritatie te voorkomen

Duurzaam gebouwd

Lange werking

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages.

De messen hoeven nooit te worden geolied
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Kenmerken

11 vergrendelbare lengtestanden

Knip uw haar precies zo lang als u wilt. Kies

een van de 11 lengtestanden tussen 3 mm en

21 mm in stappen van 2 mm, of verwijder de

kam voor een korte trimbeurt van 0,5 mm.

Ultrastil

De Philips-tondeuses die gezinsvriendelijk zijn

bieden alle prestaties zonder de stoorzenders.

De soepele motor is ontworpen voor vermogen

met minder trillingen, om de rust tijdens het

knippen te helpen bewaren.

Huidvriendelijke kammen en messen

De mesjes en kammen van dit knipelement

hebben afgeronde uiteinden voor een veilige,

gladde trimbeurt.

Zelfslijpende stalen mesjes

De zelfslijpende stalen mesjes van deze

tondeuse zijn ontworpen om keer op keer

consistente resultaten te leveren.

Compact en lichtgewicht

Deze gezinsvriendelijke tondeuse ideaal voor

kinderen en heeft een ergonomisch ontwerp, is

superlicht en gebruiksvriendelijk.

Alleen gebruik met snoer

Geen lege batterijen halverwege de knipbeurt.

Deze Philips-tondeuse is ontworpen met snoer

voor constante, betrouwbare kracht.

Gemakkelijk schoon te maken

Maak uw elektrische tondeuse eenvoudig

schoon. Klik de kop open om de messen te

verwijderen en schoon te maken.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie en zijn geschikt voor

alle voltages.

Geen onderhoud nodig

Krachtig en eenvoudig in onderhoud: onze

messen hoeven nooit te worden gesmeerd.
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Specificaties

Scheersysteem

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Aantal lengte-instellingen: 11

Diverse lengtestanden: Van 3 tot 21 mm

Mesbreedte: 41 mm

Precisie (grootte van stappen): Per 2 mm

Gebruiksgemak

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Reiniging: Droog reinigen met borstel

Service

Garantie: 2 jaar garantie
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