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Philips
Hårklipper

QC5170
180º bevegelig klipperhode

Enkelt håndtak for total kontroll

Kam som følger konturene

Ti låsbare lengdeinnstillinger 0–21 mm

Selvslipende kniver i rustfritt stål



 

Strømsystem
• Ladetid: 8 time(r)
• Driftstid: 60 minutt(er)
• Oppladbar – med/uten ledning
• Trådløs: Kan brukes med og uten ledning

Kuttesystem
• Selvslipende kniver i rustfritt stål
• Kutter, bredde: 41 mm
• Smøring for livet: Smørefrie, selvslipende kniver

Tilbehør
• Rengjøringsbørste
• Lader

Garanti
• To års verdensomspennende garanti
•

Hårklipper
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