
gør det selv-
hårklipper

 
180° drejelig skærenhed

 

QC5170/01

Klip dig selv
Selv der, hvor det er svært at nå

Dette er den første hårklipper, der er specielt designet til selv-klip. Du kan nemt nå de vanskeligt tilgængelige

steder takket være den 180° drejelige skærenhed og det formfuldendte design. Det har aldrig været nemmere at

klippe sit eget hår!

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Selvslibende knive i rustfrit stål giver præcise resultater

Maksimal brugervenlighed

Nem at holde og styre

180° drejeligt skærhoved giver maksimal rækkevidde

Skab det look, du ønsker

10 sikrede længdeindstillinger på op til 21 mm

Præcisionstrimmeren skaber og vedligeholder hårgrænser og skarpe linjer

Giver optimal kraft

Ekstra kraftfuldt batteri gør det let at klippe alle hårtyper
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Vigtigste nyheder

Konturfølgende kam

Den konturfølgende kam tilpasser sig alle

kurver og giver hurtige og behagelige resultater.

Easy Grip

Produktet er designet med et let greb, som

giver dig total kontrol og gør produktet nemt at

anvende

Ekstra kraftfuld

Ekstra kraftfuldt batteri gør det let at klippe selv

de tykkeste hårtyper

Præcisionstrimmer

Skab en hvilken som helst stil, du ønsker, med

præcision.

Selvslibende knive i rustfrit stål

Selvslibende knive i rustfrit stål sikrer et præcist

og jævnt resultat hver gang.

10 sikrede længdeindstillinger

Vælg og lås din ønskede længde inden for et

alsidigt udvalg af mulige længder.

180° drejeligt skærhoved

Det 180° drejelige skærhoved gør dig i stand til

endda at nå baghovedet på en behagelig

måde for at få den perfekte klipning
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Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Antal længdeindstillinger: 10

Længdeindstillinger: op til 21 mm

Præcision (interval): 2 mm

Selvslibende knive i rustfrit stål

Kammens type: Konturfølgende

Brugervenlig

Vedligeholdelsesfri – skal ikke olieres

Strømkilde

Batteritype: NiMH

Opladningstid: 8 timer

Driftstid: 60 minutter

Anvendelse: Med/uden ledning

Design

Overflade: Kromhus

Form: Ergonomisk

Tilbehør

Rensebørste

Præcisionstrimmer

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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