
Hårklippare
 

Kan användas med eller utan
sladd

 
QC5135

2-i-1 – hårklippare och skäggtrimmer

Med den här hårklipparen får du en perfekt jämn frisyr utan krångel, och dessutom medföljer en

skäggtrimningskam så att du kan upprätthålla ett välansat skägg.

Bästa prestanda och fantastisk känsla

Rundade blad och kammar som är skonsamma för huden

Längdinställningar med hög precision (2 mm-intervall)

Maximalt användarvänlig

Kompakt och lätt för enkel och mindre tröttsam hantering

Optimal kraft

Med och utan sladd för maximal kraft och frihet

Optimal frihet med 40 minuters sladdlös användning

Klipp håret och trimma skägget

Hårklippningskam för längder upp till 21 mm

Trimkam för skägg för längder upp till 15,5 mm

Önskat utseende utan kambyte

Inställbar kam för alla längder utan trassel



Hårklippare QC5135/15

Funktioner Specifikationer

Rundade blad och kammar

Kammens blad och spetsar är rundade för att

förhindra att du river dig vid användning.

Kompakt och lätt

Kompakt och lätt för enkel och mindre tröttsam

hantering

Med och utan sladd

Använd din produkt med eller utan sladd med

det laddade batteriet för maximal effekt och

frihet.

Justerbar kam

Hårklipparen har en inbyggd kam som du kan

justera genom att helt enkelt trycka på den. Det

finns totalt 10 längdinställningar för hårlängder

upp till 21 mm.

40 minuters sladdlös användning

Fulladdad efter 10 timmar för upp till 40

minuters trådlös användning.

Längdinställningar med hög precision

Längdinställningarna är i intervaller om 2 mm,

för optimal precision.

Hårklippningskam

Hårklippningskam för längder upp till 21 mm.

Trimkam för skägg

Trimkam för skägg för längder upp till 15,5 mm

 

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 41 mm

Antal längdinställningar: 10

Längdinställningar: upp till 21 mm

Precision (stegens storlek): med 2 mm

Självslipande blad i rostfritt stål

Trimsax: Knivar i rostfritt stål

Kamtyp: Vanlig

Rundade kanter: Hudvänlig

Lättanvänd

Laddningsindikator: 1 lysdiod

Underhållsfri – ingen olja behövs

Strömförsörjning

Batterityp: NiMh

Laddningstid: 10 timmar

Drifttid: 40 minuter

Användning: Med sladd/utan sladd

Design

Form: Ergonomisk

Tillbehör

Rengöringsborste

Service

2 års världsomfattande garanti

Tillbehör

Trimkam för skägg
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