
Hårklipper
 

Med justerbar kam

 
QC5130

Enkel, nøyaktig, pålitelig
hårklipper med justerbar integrert kam

Philips-hårklipperen gir deg den perfekte, jevne hårklippen på en enkel måte. Den integrerte kammen kan

justeres, slik at du kan klippe alle hårlengder uten å bytte kam. Det er ikke nødvendig med vedlikehold – trenger

ikke å oljes.

Best mulig ytelse som føles fantastisk

De avrundede bladene og kammene gjør at du unngår å skrape opp huden

Lengdeinnstillinger for høy presisjon (intervaller på 2 mm)

Gir maksimal brukervennlighet

Kompakt og lett for enkel og mindre slitsom håndtering

Lag det utseendet du ønsker

Ti sikre lengdeinnstillinger opptil 21 mm

Gir optimal kraft

Nettdrevet og trådløs bruk for maksimal kraft og frihet

40 minutter med trådløs bruk for optimal frihet

Frisyren du vil ha, uten å bytte kam

Justerbar kam for alle lengdeinnstillinger uten problemer



Hårklipper QC5130/40

Høydepunkter Spesifikasjoner

Avrundede blader og kammer

Knivene og tuppene på kammen er avrundede

for å unngå at huden skrapes opp under bruk.

Kompakt og lett

Kompakt og lett for enkel og mindre slitsom

håndtering

Kan brukes med og uten ledning

Bruk Philips-trimmeren med ledning eller

trådløst med oppladet batteri for maksimal

effekt og frihet.

Justerbar kam

Philips-hårklipperen har en integrert kam som

kan justeres ved å trykke på den. Totalt 10

lengdeinnstillinger er tilgjengelige for

hårlengder opptil 21 mm.

40 minutter med trådløs bruk

10 timers lading gir opptil 40 minutter trådløs

bruk

Lengdeinnstillinger med høy presisjon

Lengdeinnstillingene finnes i intervaller på

2 mm for optimal presisjon.

10 sikre lengdeinnstillinger

Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg

av tilgjengelige lengder.

 

Kuttesystem

Kutter, bredde: 41 mm

Antall lengdeinnstillinger: 10

Utvalg av lengdeinnstilinger: opp til 21 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): med 2 mm

Selvslipende kniver i rustfritt stål

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Type kam: Vanlig

Avrundede tupper: Hudvennlig

Enkel bruk

Ladeindikator: 1 LED

Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring

Strømsystem

Batteritype: NiMH

Ladetid: 10 timer

Driftstid: 40 minutter

Bruk: Med ledning / trådløs

Utforming

Form: Ergonomisk

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Service

To års verdensomspennende garanti
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