
 

hårklipper til hele
familien

 
Knive i rustfrit stål

11 længdeindstillinger

60 min. ledningsfri/8 t.
opladning

 

QC5130/15

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 samt den ultimative komfort forbundet

med ledningsfri brug.

Nem at anvende

11 låsbare længdeindstillinger: 3 til 21 mm eller 0,5 mm uden kam

Kompakt og let for nem og komfortabel brug

60 minutters ledningsfri brug efter 8 timers opladning

Pop-åbne hoved gør det nemt at rengøre

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Lydsvag og kraftfuld ydeevne

Afrundede kamme og knivspidser forebygger hudirritation

Bygget til at holde

Højtydende skærenhed med selvslibende knive

2 års garanti, spænding til brug i hele verden

Skærene skal ikke smøres
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Vigtigste nyheder

11 låsbare længdeindstillinger

Du skal blot vælge og låse den længde, du

ønsker, ved hjælp af den justerbare kam med

længdeindstillinger fra 3 til 21 mm, med præcis

2 mm mellem længderne. Eller brug den uden

kam for en tæt 0,5 mm trimning.

Ultralydsvag

Denne Philips-hårklipper til hele familien er

designet til at berolige børn og forældre. Dens

motor er udviklet mhp. effektiv ydeevne med

reduceret vibration. Philips-familiehårklipperen

er vores mest støjsvage hårklipper til både børn

og voksne.

Hudvenlige kamme og knive

De afrundede kamme og knivspidser glider glat

hen over huden uden at skrabe for at give en

sikker, behagelig klipning hver gang.

Selvslibende knive

De selvslibende skær i rustfrit stål forbliver

skarpe i længere tid og sikrer det bedste

resultat med minimal vedligeholdelse.

Kompakt og let

Det kompakte og lette design gør denne

familiehårklipper nem at bevæge hen over

hovedet. Uanset om du klipper voksne eller

børn, er den ergonomisk formet til nem

manøvrering og optimal kontrol, hvilket

resulterer i en behagelig hårklipningsoplevelse.

Ledningsbaseret og ledningsfri brug

Brug hårklipperen med eller uden ledning for

maksimal effekt og frihed, med 60 minutters

brug uden ledning efter 8 timers opladning.

Nem at rengøre

Du skal blot åbne hovedet og bruge den

medfølgende rensebørste til at børste de løse

hår bort.

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

bygget til at holde. De leveres med 2 års

garanti og spænding til kompatibel brug i hele

verden.

Olie ikke nødvendigt

Olie er ikke nødvendig - det giver nem

vedligeholdelse og sparer tid.
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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

Strømkilde

Driftstid: 60 minutter

Opladningstid: 8 timer

Batteritype: NiMH

Service

Garanti: 2 års reklamationsret
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