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Med konturfølgende kam

 

QC5339

Maksimal præcision, minimalt besvær
Avanceret konturfølgende system

Denne genopladelige hårklipper har en patenteret zoomring, der sikrer en nem

længdeindstilling. Den ekstra præcision og den avancerede konturfølgende kam

garanterer en hurtigere og mere behagelig klipning.

Maksimal præcision

Avanceret konturfølgende kam - hurtigt og komfortabelt

Hudvenlige knive og kamme er skånsomme mod huden

Professionel præcision: 40 låsbare præcisionslængdeindstillinger

Minimalt besvær

Justerbare kamme gør det ekstra nemt

100 % vaskbar for nem rengøring

Effektiv strømkilde: 8 timer/60 minutter

Til brug med eller uden ledning

Batteriopladning, indikation for fuld og lav

Selvslibende knive

Skal ikke olieres
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Vigtigste nyheder

Konturfølgende kam

Kammene i 2D følger forsigtigt hovedets

konturer, hvilket giver en glat, jævn og

komfortabel hårklipning.

Hudvenlig

De afrundede kanter på knive og kamme er

designet, så der ikke kommer rifter i huden,

hvilket giver en mere behagelig oplevelse.

Justerbare kamme

Det er nemt at vælge og indstille den ønskede

hårlængde uden at skulle have besværet med

at skifte tilbehør.

100 % vaskbar

Praktisk og grundig rengøring under

vandhanen.

Effektiv strømkilde

Batteriet er fuldt opladet på 8 timer og leverer

strøm op til 60 minutters ledningsfri brug.

Til brug med eller uden ledning

Hårklipper, der er fleksibel og praktisk, kan

bruges med og uden ledning.

Batteriindikator

Et lysdisplay blinker hvidt for at indikere, at

batteriet oplades og lyser konstant, når det er

fuldt opladet.

Selvslibende knive

De selvslibende skær i rustfrit stål forbliver

skarpe i længere tid og sikrer det bedste

resultat.

Skal ikke olieres

Intet behov for smøring.

40 længdeindstillinger

2 kamme med tilsammen 40

længdeindstillinger fra 3-40 mm med en

præcision på 1 mm mellem hvert trin op.
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Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Antal længdeindstillinger: 40

Længdeindstillinger: 3-42 mm

Præcision (interval): af 1 mm

Selvslibende knive i rustfrit stål

Vedligeholdelsesfri – skal ikke smøres

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Display: Opladeindikator

Strømkilde

Batteritype: NiMH

Opladningstid: 8 timer

Driftstid: 60 minutter

Design

Easy Grip: Sidepaneler

Form: Ergonomisk

Tilbehør

Rensebørste

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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