
 

hårklipper for
familien

 
Kniver i rustfritt stål

11 lengdeinnstillinger

60 min trådløs bruk / 8 t lading

 

QC5130/15

Klipp håret til familiemedlemmer
med vår mest stillegående klipper for både voksne og barn

Det har aldri vært enklere å klippe familiens hår. Denne klipperen har en kraftig og

svært stillegående motor, ergonomisk design, hudvennlige blader og kamtupper, i

tillegg til maksimal anvendelighet med trådløs bruk.

Lett å bruke

11 låsbare lengdeinnstillinger: 3 til 21 mm eller 0,5 mm uten kam

Kompakt og lett for enkel og mindre slitsom håndtering

60 minutter med ledningsfri bruk etter åtte timer med lading.

Det oppklappbare hodet gjør den enkel å rengjøre

Best mulig ytelse som føles fantastisk

Stillegående og kraftig ytelse

Avrundede kammer og bladtupper forhindrer hudirritasjon

Laget for å vare

Klippeelement med høy ytelse og selvslipende blader

2-års garanti, global spenning

Knivene behøver aldri å oljes



hårklipper for familien QC5130/15

Høydepunkter

11 låsbare lengdeinnstillinger

Det er bare å velge og låse den lengden du

ønsker, ved hjelp av den justerbare kammen,

noe som gir lengdeinnstillinger fra 3 til 21 mm,

med nøyaktig 2 mm mellom hver lengde. Eller

du kan bruke den uten kam for en tett 0,5 mm

trimming.

Svært stillegående

Denne Philips-hårklipperen for familien er

utformet med tanke på barn og foreldre. Den

jevne motoren er konstruert for kraftig ytelse

med redusert vibrasjon. Philips-hårklipperen for

familien er vår mest stillegående hårklipper for

både voksne og barn.

Hudvennlige kammer og blader

De avrundede kammene og bladtuppene glir

mykt over huden uten å ripe og gir en trygg og

behagelig hårklipp hver gang.

Selvslipende stålblader

De selvslipende bladene i rustfritt stål holder

seg skarpe lenger og sørger for at

klipperesultatet blir best mulig med minimalt

behov for vedlikehold.

Kompakt og lett

Denne hårklipperen for hele familien har en

kompakt og lett design som gjør at den er

enkel å bevege over hodet. Enten du klipper

håret til voksne eller barn, er den ergonomisk

formet for å gi enkel manøvrering og optimal

kontroll, noe som resulterer i en komfortabel

hårklipp.

Kraftfull bruk med eller uten ledning

Bruk hårklipperen med og uten ledning for

maksimal effekt og frihet, med 60 minutters

bruk uten ledning etter åtte timers lading.

Enkel å gjøre ren

Du trykker ganske enkelt opp hodet og bruker

den medfølgende rengjøringsbørsten til å feie

bort løse hår.

Laget for å vare

Alle våre pleieprodukter er bygd for å vare. De

leveres med en 2-års verdensomspennende

garanti og er kompatible med global spenning.

Trenger ikke smøring

Trenger ikke smøring, noe som gir enkelt

vedlikehold og sparer tid.



hårklipper for familien QC5130/15

Spesifikasjoner

Klippesystem

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Antall lengdeinnstillinger: 11

Utvalg av lengdeinnstilinger: Fra 3 til 21 mm

Klipper, bredde: 41 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved 2 mm

Enkel i bruk

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Rengjøring: Tørr rengjøring med børste

Strømsystem

Driftstid: 60 minutter

Ladetid: 8 timer

Batteritype: NiMH

Service

Garanti: To års garanti
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