
 

tondeuse voor de
hele familie

 
Roestvrijstalen messen

11 lengtestanden

60 min. draadloos gebruik/8 uur
opladen

 

QC5130/15

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

Het haar van uw gezinsleden knippen was nog nooit zo eenvoudig. Met deze

draadloze trimmer hebt u een krachtig en stil apparaat in handen met een

ergonomisch ontwerp en huidvriendelijke mesjes en kamtanden.

Gebruiksvriendelijk

11 vergrendelbare lengtestanden: 3 - 21 mm of 0,5 mm zonder kam

Compact en lichtgewicht voor gemakkelijk, moeiteloos gebruik

60 minuten draadloos gebruik na 8 uur opladen

Dankzij uitklapbaar hoofd eenvoudig schoon te maken

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Stil met krachtige prestaties

Afgeronde kammen en mesuiteinden voorkomen huidirritatie

Duurzaam gebouwd

Krachtig knipelement met zelfslijpende messen

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages.

De messen hoeven nooit te worden geolied
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Kenmerken

11 vergrendelbare lengtestanden

Kies en vergrendel eenvoudig de gewenste

lengtestand met de instelbare kam, voor

lengtestanden van 3 tot 21 mm, onderverdeeld

in stappen van precies 2 mm. U kunt de

trimmer ook zonder kam gebruiken voor een

glad trimresultaat van 0,5 mm.

Ultrastil

Deze Philips-tondeuse voor de hele familie is

ontworpen om kinderen en ouders gerust te

stellen. Zijn lichtlopende motor is ontworpen

voor krachtige prestaties met weinig trilling. De

Philips-tondeuse voor de hele familie is onze

stilste tondeuse voor zowel volwassenen als

kinderen.

Huidvriendelijke kammen en messen

De afgeronde kammen en mesuiteinden

glijden glad over de huid zonder te krassen en

zorgen telkens weer voor veilig, aangenaam

knippen.

Zelfslijpende stalen mesjes

De zelfslijpende, roestvrijstalen mesjes blijven

langer scherp en zorgen voor een perfect

resultaat met een minimum aan onderhoud.

Compact en lichtgewicht

Dankzij het compacte, lichte ontwerp is deze

familietrimmer gemakkelijk vloeiend over het

hoofd te bewegen. Of u nu het haar van

volwassenen of kinderen knipt, met het

ergonomische ontwerp is hij moeiteloos te

hanteren en bedienen, waardoor haarknippen

een plezier is.

Met of zonder snoer te gebruiken

Gebruik de trimmer met of zonder snoer voor

maximaal vermogen en bewegingsvrijheid,

met 60 minuten draadloos gebruik na 8 uur

opladen.

Gemakkelijk schoon te maken

Klap het scheerhoofd open en gebruik het

meegeleverde schoonmaakborsteltje om losse

haren weg te vegen.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie en zijn geschikt voor

alle voltages.

Geen olie nodig

Geen olie nodig, dus gemakkelijk te

onderhouden en tijdbesparend.
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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

Schoonmaken: Droog reinigen met borstel

Voedingssysteem

Gebruikstijd: 60 minuten

Oplaadtijd: 8 uur

Batterijtype: NiMh

Service

Garantie: 2 jaar garantie
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