
hårklipper

Hairclipper series
5000

 

45 min. grooming

Præcision: 3-41 mm

 

QC5330 Ensartet klipning – hver gang
Få en ensartet klipning hver gang med den medfølgende kam, som følger

hovedets konturer. Længdeindstillingerne på Philips-hårklipperen er nemme at

vælge og fastlåse. Du kan vælge mellem 21 længdeindstillinger, fra 0,5 mm til 41

mm.

Nem at anvende

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering

Hoved, der nemt kan åbnes, gør rengøringen nem med medfølgende børste

45 minutters ledningsfri brug efter 8 timers opladning

Batteriindikator med lys viser batteristatus

Performance

Højtydende selvslibende stålknive

Ensartet klipning – hver gang

21 sikrede længdeindstillinger fra 0,5 mm op til 41 mm

Konturfølgende kam følger hver kurve på hovedet.



hårklipper QC5330/15

Vigtigste nyheder Specifikationer

21 sikrede længdeindstillinger

De to justerbare kamme giver

længdeindstillinger fra 3 mm til 41 mm med

nøjagtig 2 mm mellem hver længde. Eller du

kan bruge den uden en kam for en tæt 0,5 mm

trimning.

Batteriindikator med lys

Batteriindikatoren skinner grønt, når batteriet er

fuldt opladet.

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

bygget til at holde. De leveres med en 2 års

garanti, spænding til brug i hele verden, og de

skal aldrig smøres.

Nem at rengøre

Du skal blot åbne trimmehovedet og bruge den

medfølgende rensebørste til at børste de løse

hår væk.

Følger hver kurve

Hårklipperen følger forsigtigt hovedets konturer

for en hurtig, ensartet og behagelig klipning.

Kraftfuld og ledningsfri

Bruges trådløs eller tilsluttet stikkontakten. Du

får 45 minutters trådløs brug med 8 timers

opladning.

Selvslibende knive

Stålknivene på den elektriske shaver strejfer

hinanden let, så de skærper sig selv, når du

trimmer! Knivene forbliver ekstra skarpe, så de

altid skærer håret rent og effektivt, men de har

afrundede spidser for at beskytte huden.

 

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tilbehør

Rensebørste

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Antal længdeindstillinger: 20

Præcision (interval): 2 mm

Længdeindstillinger: 3-41 mm

Vedligeholdelsesfri – skal ikke smøres

Selvslibende knive i rustfrit stål

Design

Easy Grip: Sidepaneler

Facon: Ergonomisk

Brugervenlig

Justerbare kamme

Display: Opladeindikator

Strømkilde

Batteritype: NiMH

Opladningstid: 8 timer

Driftstid: 45 minutter
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