
haartrimmer
 

75 min verzorging

Nauwkeurigheid: 3 - 41 mm

 

QC5345/15

Meer kracht, beter haar
Dankzij de scherpe stalen mesjes en de ongekend krachtige lithium-ionbatterij

trimt deze robuuste haartrimmer van Philips zelfs de dikste haren. Eén keer

opladen geeft voldoende vermogen voor 75 minuten snoerloos gebruik.

Eenvoudig te gebruiken

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig

Batterijlampje geeft de batterijstatus weer

Kan eenvoudig worden schoongespoeld

Prestaties

Hoogwaardige zelfslijpende stalen mesjes

Meer kracht, beter haar

21 vergrendelbare lengtestanden van 0,5 mm tot 41 mm

Contourvolgende kam volgt iedere ronding van uw hoofd.

75 minuten draadloos gebruik na 1 uur snel opladen.



haartrimmer QC5345/15

Kenmerken Specificaties

21 vergrendelbare lengtestanden

Met twee instelbare kammen van 3 tot 41 mm,

onderverdeeld in stappen van precies 2 mm. U

kunt de trimmer ook zonder kam gebruiken voor

een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Acculampje

Het batterijlampje brandt groen als de batterij

volledig is opgeladen en knippert oranje als er

nog 10 minuten over zijn.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor

alle voltages en hebben nooit olie nodig.

Volgt elke contour

Volg met het apparaat voorzichtig de contouren

van uw hoofd voor een snelle, gelijkmatige en

comfortabele knipbeurt.

Li-ionbatterij

De krachtige lithium-ionbatterij van de Philips-

haartrimmer gaat 75 minuten mee na een uur

opladen. Een snelle laadbeurt van 10

minuten geeft een gebruiksduur van 10

minuten. Het apparaat is dus klaar voor gebruik

wanneer u dat wilt.

Zelfslijpende stalen mesjes

De stalen bladen schuiven licht langs elkaar,

zodat ze zichzelf slijpen tijdens het trimmen!

De bladen blijven zo extra scherp om de

haartjes net en effectief af te snijden, terwijl de

afgeronde uiteinden uw huid beschermen.

Wasbaar

Klap het scheerhoofd open zodat u het grondig

onder de kraan kunt afspoelen.

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Scheersysteem

Mesbreedte: 41 mm

Aantal lengte-instellingen: 20

Precisie (grootte van stappen): per 2 mm

Diverse lengtestanden: 3 - 41 mm

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Ontwerp

Afwerking: Metaal, verchroomd

Ligt gemakkelijk in de hand: Zijkanten

Vorm: Ergonomisch

Gebruiksgemak

Instelbare kammen

Scherm: Oplaadindicator

Voedingssysteem

Batterijtype: Li-ion

Oplaadtijd: 1 uur

Gebruikstijd: 75 minuten
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