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Maksimal presisjon, minimal anstrengelse

Avansert system som følger konturene

Denne oppladbare Philips-hårklipperen har en patentert zoom-ring som sikrer

enkel lengdeinnstilling. Den ekstra presisjonen, den avanserte kammen som følger

konturene, og litium-ion-batteriet garanterer raskere og mer komfortabel

hårklipping.

Maksimal presisjon

Avansert kam som følger konturene raskt og komfortabelt

Hudvennlige kniver og kammer som er skånsomme mot huden

Profesjonell presisjon: 40 låsbare lengdeinnstillinger for presisjon

Minimal anstrengelse

Justerbare kammer for ekstra anvendelighet

100 % vaskbar for enkel rengjøring

Raskt ladesystem: 1 time / 60 minutters trådløs bruk

Kan brukes med og uten ledning

Indikerer lading av batteriet, lavt batterinivå eller fulladet batteri

Produktet kommer i et luksusetui for oppbevaring og beskyttelse

Selvslipende blader

Smøring for livet



Profesjonell hårklipper QC5340/80

Høydepunkter

Kam som følger konturene

2D-kammene følger forsiktig konturene på

hodet for å få en jevn og komfortabel hårklipp.

Hudvennlig

De avrundede kantene på knivene på Philips-

hårklipperen og kammene er utformet slik at de

unngår å ripe opp huden og gir en mer

komfortabel opplevelse.

Justerbare kammer

Du kan enkelt velge og stille inn den ønskede

hårlengden uten å måtte endre tilbehøret.

100 % vaskbar

Vask Philips-hårklipperen under springen for

en grundig rengjøring.

Rask batterilading

Litium-ion-batteriet er fulladet på 1 time og gir

konstant strøm for opptil 60 minutters trådløs

bruk.

Kan brukes med og uten ledning

Barbermaskin for hodehår som kan brukes med

eller uten strømledning for størst mulig

fleksibilitet og anvendelighet.

Batteriindikator

Et lys blinker hvitt for å indikere at batteriet

lader og lyser kontinuerlig når det er fulladet.

Luksusetui for oppbevaring

Oppbevar produktet og tilbehøret trygt sammen

i et luksusetui. Inkluderer en friserkam, saks og

rengjøringsbørste.

Selvslipende blader

De selvslipende knivene i rustfritt stål holder

seg skarpe lenger og sørger for at

klipperesultatet blir best mulig.

Smøring for livet

Trenger ikke å vedlikeholdes med smøring.

Utvalg av 40 lengdeinnstillinger

To kammer gir et utvalg på

40 lengdeinnstillinger fra 3 til 40 med en

presisjon på 1 mm mellom hvert trinn.
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Spesifikasjoner

Kuttesystem

Kutter, bredde: 41 mm

Antall lengdeinnstillinger: 40

Utvalg av lengdeinnstilinger: 3–42 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): med 1 mm

Selvslipende kniver i rustfritt stål

Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring

Enkel i bruk

Zoom-ring: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Skjerm: Ladeindikator

Strømsystem

Batteritype: Li-ion

Ladetid: 1 time

Driftstid: 60 minutter

Utforming

Godt grep: Sidepaneler

Form: Ergonomisk

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Frisørverktøy: Frisørkam og saks

Luksusetui

Service

To års verdensomspennende garanti
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