
Hårklipper
 

Brug med og uden ledning

 
QC5135

2-i-1 hårklipper og skægtrimmer
Denne hårklipper giver en helt jævn klipning på en meget nem måde og har en ekstra skægtrimmerkam, så du

kan bruge klipperen som skægtrimmer.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Afrundede knivenheder og kamme sikrer, at rifter i huden undgås

Meget præcise længdeindstillinger (intervaller af 2 mm)

Maksimal brugervenlighed

Kompakt og let for nem og komfortabel brug

Giver optimal kraft

Til brug med eller uden ledning for optimal styrke og frihed

40 minutters ledningsfri anvendelse giver optimal frihed

Klip dit hår og dit skæg

Hårklipperkam til hårlængder op til 21 mm

Skægtrimmerkam til hårlængder op til 15,5 mm

Det ønskede look uden at skulle skifte kam

Justerbar kam til alle længdeindstillinger - uden problemer



Hårklipper QC5135/15

Vigtigste nyheder Specifikationer

Afrundede knivenheder og kamme

Knivenhederne og spidserne af kammen er

afrundede for at undgå rifter i huden under

brug.

Kompakt og let

Kompakt og let for nem og komfortabel brug

Til brug med eller uden ledning

Brug produktet med eller uden ledning med det

genopladelige batteri, så du opnår maksimal

effekt og bevægelsesfrihed.

Justerbar kam

Klipperen har en indbygget kam, der kan

justeres ved blot at skubbe til den - med 10

længdeindstillinger i alt for hårlængder op til 21

mm.

40 minutters ledningsfri anvendelse

10 timers fuld opladning for op til 40 minutters

ledningsfri brug

Meget præcise længdeindstillinger

Længdeindstillingerne er med 2 mm intervaller

for optimal præcision.

Hårklipperkam

Hårklipperkam til hårlængder op til 21 mm.

Skægtrimmerkam

Skægtrimmerkam til hårlængder op til 15,5 mm

 

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Antal længdeindstillinger: 10

Længdeindstillinger: op til 21 mm

Præcision (interval): 2 mm

Selvslibende knive i rustfrit stål

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Kammens type: Almindelig

Afrundede spidser: Hudvenlig

Brugervenlig

Opladeindikator: 1 LED

Vedligeholdelsesfri – skal ikke olieres

Strømkilde

Batteritype: NiMH

Opladningstid: 10 timer

Driftstid: 40 minutter

Anvendelse: Med/uden ledning

Design

Form: Ergonomisk

Tilbehør

Rensebørste

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tilbehør

Skægtrimmerkam
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