
 

 

Philips
Hårklippare

• 45 minuters trimning
• Precision: 3–41 mm
• Kam

QC5335
Alltid jämn klippning

Med hjälp av den konturföljande kammen får du en jämn klippning varje gång. 
Längdinställningarna på Philips-hårklipparen är enkla att välja samt låsa på plats och det 
finns 21 olika längder från 0,5 till 41 mm att välja mellan.

Lättanvänd
• 2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs
• Levereras med sax, kam och förvaringsfodral
• Öppningsbart rakhuvud gör den enkelt att rengöra
• 45 minuters sladdlös användning efter 8 timmars laddning
• Batterilampan visar batteristatusen

Prestanda
• Högpresterande och självslipande stålblad

Alltid jämn klippning
• 21 längdinställningar med lås från 0,5 till 41 mm
• Konturföljande kam följer varje kurva på huvudet.



 21 längdinställningar med lås
De två justerbara kammarna ger längdinställningar 
från 3 till 41 mm, med exakt 2 mm mellan varje längd. 
Du kan även använda den utan kam för en nära 
klippning på 0,5 mm.

Batterilampa
Batterilampa som lyser grönt när batteriet är fullt.

Extra sax, kam och fodral
Innehåller allt du behöver för en professionell 
klippning hemma. Kam och sax medföljer, och även 
ett praktiskt förvaringsfodral så att du kan förvara 
hårklipparen och alla tillbehör på en och samma 
plats.

För lång hållbarhet
Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla 
länge. De omfattas av en världsomfattande garanti 
som gäller i 2 år, har spänning för användning i hela 
världen och behöver inte oljas.

Enkel att rengöra
Öppna huvudet och använd den medföljande 
rengöringsborsten för att sopa borta lösa hårstrån.

Följer varje kontur
Hårklipparen följer varsamt huvudets konturer så att 
du får en effektiv, jämn och bekväm klippning.

Kraftfull och sladdlös
Använd den sladdlös eller ansluten. Du har 45 
minuter sladdlös användning efter 8 timmars 
laddning.

Självslipande stålblad
Rakapparatens stålblad stryker lätt mot varandra och 
slipas därmed medan du trimmar! Bladen håller sig 
supervassa så att de alltid kapar hårstråna snyggt och 
effektivt, men har rundade ändar som skyddar 
huden.
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Service
• 2 års världsomfattande garanti

Tillbehör
• Frisörverktyg: Stylingkam och sax
• Rengöringsborste
• Lyxigt fodral

Klippsystem
• Bredd på klippenheten: 41 mm
• Antal längdinställningar: 20
• Precision (stegens storlek): med 2 mm
• Längdinställningar: 3–41 mm
• Underhållsfri – ingen olja behövs
• Självslipande blad i rostfritt stål

Design
• Enkelt grepp: Sidpaneler
• Form: Ergonomisk

Lättanvänd
• Justerbara rörliga kammar
• Teckenfönster: Laddningsindikator

Strömförsörjning
• Batterityp: NiMh
• Laddningstid: 8 timmar
• Drifttid: 45 minuter
•

Specifikationer
Hårklippare
45 minuters trimning Precision: 3–41 mm, Kam
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