
Haartrimmer

 

Met instelbare kam

 
QC5130

Eenvoudig. Precies. Betrouwbaar.
Met de QC5130/40-haartrimmer van Philips krijgt u eenvoudig een gelijkmatig kapsel. De geïntegreerde kam is

instelbaar, zodat elke haarlengte met dezelfde kam mogelijk is. U hoeft dus geen kammen te verwisselen. Geen

onderhoud nodig. Het apparaat hoeft niet te worden gesmeerd.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Afgeronde mesjes en kammen voorkomen wondjes

Nauwkeurige lengtestanden (tussenafstanden van 2 mm)

Ultiem gebruiksgemak

Compact en lichtgewicht, dus gemakkelijk en minder vermoeiend in het gebruik

Creëer uw eigen look

10 vergrendelbare lengte-instellingen tot maximaal 21 mm

Optimale power

Met of zonder snoer te gebruiken voor maximaal vermogen en bewegingsvrijheid

40 minuten snoerloos gebruik voor optimale vrijheid

De look die u wilt zonder kammen te verwisselen

Eenvoudig instelbare kam voor alle lengtestanden



Haartrimmer QC5130/40

Kenmerken Specificaties

Afgeronde mesjes en kammen

De mesjes en uiteinden van de kam zijn

afgerond om beschadigingen van de huid te

voorkomen.

Compact en lichtgewicht

Compact en lichtgewicht, dus gemakkelijk en

minder vermoeiend in het gebruik

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Gebruik uw Philips-trimmer met of zonder

snoer dankzij de oplaadbare batterij voor

maximaal vermogen en bewegingsvrijheid.

Instelbare kam

De Philips-haartrimmer heeft een

geïntegreerde kam die gemakkelijk kan worden

ingesteld door erop te duwen. Er zijn 10

lengtestanden beschikbaar voor haarlengten

tot 21 mm.

40 minuten snoerloos gebruik

In 10 uur volledig opgeladen voor maximaal 40

minuten snoerloos gebruik

Nauwkeurige lengtestanden

De lengtestanden zijn instelbaar met

tussenafstanden van 2 mm voor optimale

nauwkeurigheid.

10 vergrendelbare lengte-instellingen

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en

vergrendel de gewenste lengte.

 

Scheersysteem

Mesbreedte: 41 mm

Aantal lengte-instellingen: 10

Diverse lengtestanden: maximaal 21 mm

Precisie (grootte van stappen): per 2 mm

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Type kam:: Regular (normaal)

Afgeronde uiteinden: Huidvriendelijk

Gebruiksgemak

Oplaadindicator: 1 LED

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Voedingssysteem

Batterijtype: NiMH

Oplaadtijd: 10 uur

Gebruikstijd: 40 minuten

Gebruik: Met snoer/snoerloos

Ontwerp

Vorm: Ergonomisch

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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