
gör-det-själv-
hårklippare

 
180 ° roterande trimsax

 

QC5170/02

Klipp håret själv
Även på svårtåtkomliga ställen

Det här är den första hårklipparen som är särskilt utformad för att du ska kunna klippa dig själv, tack vare 180°

rörligt huvud och formanpassad design. Du når enkelt de svåraste områdena. Det har aldrig varit så enkelt att

klippa sig själv.

Bästa prestanda och fantastisk känsla

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Självslipande blad i rostfritt stål för exakta resultat

Maximalt användarvänlig

Enkelt grepp för fullständig kontroll

180° ledat klipphuvud för maximal räckvidd i alla områden

Skapa det utseende du vill ha

10 säkrade längdinställningar upp till 21 mm

Precisionstrimmer för detaljer som skapar och underhåller dina linjer

Optimal kraft

Extra kraftfullt batteri för en enkel klippning av alla hårtyper
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Funktioner

Konturföljande kam

Den konturföljande kammen anpassar sig till

varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt

resultat.

Enkelt grepp

Produkten är utformad med ett enkelt grepp så

att du får full kontroll och kan hantera

produkten enkelt

Extra kraft

Det extra kraftfulla batteriet ger högsta

prestanda även vid klippning av mycket tjockt

hår

Precisionstrimmer för detaljer

Skapa vilken stil du vill med precision.

Självslipande rostfritt stål

Självslipande blad i rostfritt stål garanterar ett

exakt och jämnt resultat varje gång.

10 säkrade längdinställningar

Väljer och låser den önskade längden inom en

bred mängd olika längder.

180° ledat klipphuvud

Klipphuvudet är ledat i 180°, vilket gör att du

bekvämt kommer åt att klippa även i nacken,

och får en perfekt jämn klippning

 



gör-det-själv-hårklippare QC5170/02

Specifikationer

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

Kamtyp: Konturföljande

Lättanvänd

Underhållsfri – ingen olja behövs

Strömförsörjning

Batterityp: NiMh

Laddningstid: 8 timmar

Drifttid: 60 minuter

Användning: Med sladd/utan sladd

Design

Legering: Kromat hölje

Form: Ergonomisk

Tillbehör

Rengöringsborste

Precisionstrimmer

Service

2 års världsomfattande garanti
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