
hårklipper

Hairclipper series
5000

 

75 min trimming

Presisjon: 3–41 mm

 

QC5345/15 Mer kraft, bedre klipp
Denne kraftige Philips-hårklipperen kutter til og med de tykkeste hårene takket

være de svært skarpe stålknivene og det kraftigste litium-ion-batteriet på

markedet. Én rask lading gir nok strøm til 75 minutter med trådløs bruk.

Lett å bruke

2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

Batterilampen viser batteristatusen.

Skylles enkelt ren

Ytelse

Sterke og selvslipende stålkniver

Mer kraft, bedre klipp

21 låsbare lengdeinnstillinger fra 0,5 til 41 mm

Den konturfølgende kammen følger alle konturene på hodet.

75 minutters ledningsfri bruk etter 1 times hurtiglading.



hårklipper QC5345/15

Høydepunkter Spesifikasjoner

21 låsbare lengdeinnstillinger

De to justerbare kammene sørger for

lengdeinnstillinger fra 3 til 41 mm med

nøyaktig 2 mm mellom hver lengde. Eller du

kan bruke den uten en kam for en tett trimming

på 0,5 mm.

Batterilampe

Batterilampen lyser med grønn farge når

batteriet er fulladet, og blinker oransje når 10

minutter gjenstår.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.

De har en verdensomspennende garanti på

to år samt verdensomspennende

spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å

olje dem.

Følger alle konturer

Hårklipperen følger hodets konturer for en rask,

jevn og behagelig klipp.

Strøm fra litium-ion-batteri

Det kraftige litium-ion-batteriet på Philips-

hårklipperen varer i opptil 75 minutter etter en

1 times lading. En rask 10 minutters lading gir

deg 10 minutter med klippetid, slik at den alltid

er klar til bruk.

Selvslipende stålblader

Stålknivene på den elektriske barbermaskinen

berører hverandre lett, slik at de slipes mens du

trimmer. Knivene holder seg skarpe, slik at de

alltid kutter hårene ryddig og effektivt, og

samtidig har de avrundede tupper for å

beskytte huden.

Kan vaskes

Ta av hodet, og skyll den under springen.

Service

To års verdensomspennende garanti

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Kuttesystem

Kutter, bredde: 41 mm

Antall lengdeinnstillinger: 20

Presisjon (størrelsen på trinnene): med 2 mm

Utvalg av lengdeinnstilinger: 3–41 mm

Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring

Selvslipende kniver i rustfritt stål

Utforming

Overflate: Metall og forkrommet

Godt grep: Sidepaneler

Form: Ergonomisk

Enkel i bruk

Justerbare kammer

Skjerm: Ladeindikator

Strømsystem

Batteritype: Li-ion

Ladetid: 1 time

Driftstid: 75 minutter
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