
hårklipper

Hairclipper series
5000

 

75 min. grooming

Præcision: 3-41 mm

 

QC5345/15 Mere kraft, bedre klipninger
Denne kraftfulde hårklipper fra Philips klarer selv det tykkeste hår takket være de

ultraskarpe knive og markedets stærkeste litiumionbatteri. Én hurtig opladning

giver strøm nok til 75 minutters ledningsfri brug.

Nem at anvende

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering

Batteriindikator med lys viser batteristatus

Skylles ganske enkelt ren

Performance

Højtydende selvslibende stålknive

Mere kraft, bedre klipninger

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

Konturfølgende kam følger hver kurve på hovedet.

75 minutters ledningsfri strøm efter 1 times lynopladning



hårklipper QC5345/15

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 lyser svagt grønt, når

batteriet er fuldt, og blinker orange, når der er

10 minutter tilbage.

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.

Følger hver kurve

Hårklipperen følger forsigtigt hovedets konturer

for en hurtig, ensartet og behagelig klipning.

Li-ion batteristrøm

Det kraftfulde litiumionbatteri holder i op til 75

minutter efter 1 times opladning. En hurtig 10-

minutters opladning giver dig 10 minutters

klippetid, så den altid er klar, når du er det.

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.

Vaskbar

Åbn blot hovedet, og skyl det grundigt under

rindende vand.

 

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

Overflade: Metalkromplade

Easy Grip: Sidepaneler

Facon: Ergonomisk

Brugervenlig

Justerbare kamme

Display: Opladeindikator

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Opladningstid: 1 time

Driftstid: 75 minutter
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