
Hårklipper for
selvklipp

 
180° roterende kutteelement

 

QC5170/02

Klipp ditt eget hår
Selv på steder som er vanskelige å nå

Vi introduserer den første klipperen som er utformet spesielt for selvklipping, takket være det 180° bevegelige

hodet og den formtilpassede utformingen. Du kan enkelt nå de vanskeligste stedene. Det har aldri vært enklere å

klippe sitt eget hår.

Best mulig ytelse som føles fantastisk

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kniver i selvslipende rustfritt stål for nøyaktige resultater

Gir maksimal brukervennlighet

Enkelt håndtak for total kontroll

180-graders bevegelig klipperhode for maksimal rekkevidde på alle områder

Lag det utseendet du ønsker

Ti sikre lengdeinnstillinger opptil 21 mm

Presisjonstrimmer for å lage og vedlikeholde linjer

Gir optimal kraft

Ekstra kraftig batteri for enkel klipping av alle hårtyper



Hårklipper for selvklipp QC5170/02

Høydepunkter

Kam som følger konturene

Kammen som følger konturene, justeres etter

hver eneste kurve for å gi raske og komfortable

resultater.

Godt grep

Produktet er utformet slik at det har et godt

grep, som gir deg full kontroll og gjør at det er

enkelt å håndtere

Ekstra kraftig

Med det ekstra kraftige batteriet får man en

overlegen ytelse som også klipper tykke

hårtyper

Presisjonstrimmer

Lag den stilen du ønsker med presisjon.

Selvslipende rustfritt stål

Kniver i selvslipende rustfritt stål gir nøyaktige

og jevne resultater hver gang.

10 sikre lengdeinnstillinger

Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg

av tilgjengelige lengder.

180º bevegelig klipperhode

180° bevegelig hode gjør at du enkelt kan nå

selv bakhodet, slik at du får en perfekt og jevn

klipp

 



Hårklipper for selvklipp QC5170/02

Spesifikasjoner

Kuttesystem

Kutter, bredde: 41 mm

Antall lengdeinnstillinger: 10

Utvalg av lengdeinnstilinger: opp til 21 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): med 2 mm

Selvslipende kniver i rustfritt stål

Type kam: Følger konturene

Enkel bruk

Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring

Strømsystem

Batteritype: NiMH

Ladetid: 8 timer

Driftstid: 60 minutter

Bruk: Med ledning / trådløs

Utforming

Overflate: Krombelagt konstruksjon

Form: Ergonomisk

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Presisjonstrimmer

Service

To års verdensomspennende garanti
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