
doe-het-zelf
haartrimmer

 
Knipelement met draaihoek van
180°

 

QC5170/01

Knip uw eigen haar
Zelfs op moeilijk bereikbare plekken

Dit is de allereerste trimmer die speciaal is ontworpen om zelf uw eigen haar te knippen, dankzij het 180°

draaibare hoofd en het uitgekiende ontwerp. U kunt de moeilijkste plekken eenvoudig bereiken. Het knippen van

uw eigen haar is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes voor een nauwkeurig resultaat

Ultiem gebruiksgemak

Ligt makkelijk in de hand voor volledige controle

180° draaibaar trimmerhoofd waarmee u iedere plek kunt bereiken

Creëer uw eigen look

10 vergrendelbare lengte-instellingen tot maximaal 21 mm

Precisietrimmer voor het maken en onderhouden van de gewenste haarlijnen

Optimale power

Extra krachtige batterij om ieder haartype moeiteloos te knippen
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Kenmerken

Contourvolgende kam

De contourvolgende kam past zich aan elke

welving aan voor snelle en comfortabele

resultaten.

Ligt gemakkelijk in de hand

Het product is zo ontworpen dat het makkelijk

in de hand ligt. U hebt volledige controle en

het product is zeer gebruiksvriendelijk

Extra krachtig

De extra krachtige batterij biedt superieure

prestaties, zelfs bij dikke haartypen

Precisietrimmer

Creëer precies de gewenste stijl.

Zelfslijpend roestvrij staal

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes zorgen

iedere keer weer voor een nauwkeurig en

gelijkmatig resultaat.

10 vergrendelbare lengte-instellingen

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en

vergrendel de gewenste lengte.

180° draaibaar trimmerhoofd

Dankzij het 180° draaibaare hoofd kunt u zelfs

uw achterhoofd bereiken voor een perfect

gelijkmatig resultaat
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Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 41 mm

Aantal lengte-instellingen: 10

Diverse lengtestanden: maximaal 21 mm

Precisie (grootte van stappen): per 2 mm

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Type kam:: Contourvolgend

Gebruiksgemak

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Voedingssysteem

Batterijtype: NiMH

Oplaadtijd: 8 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Gebruik: Met snoer/snoerloos

Ontwerp

Afwerking: Chromen behuizing

Vorm: Ergonomisch

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Precisietrimmer

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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