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Professionele prestaties
Trimt zelfs de dikste haren

Dankzij de ultrascherpe mesjes en de ongekend krachtige lithium-ionbatterij trimt

deze robuuste haartrimmer zelfs de dikste haren. Eén keer opladen geeft

voldoende vermogen voor 75 minuten snoerloos gebruik.

Trimt zelfs de dikste haren

De krachtigste batterij op de markt

Maximale precisie

Geavanceerde contourvolgende kam voor snelheid en comfort

Huidvriendelijke mesjes en kammen zijn zacht voor de huid

Zeer nauwkeurig: 20 vergrendelbare, precieze lengtestanden

Minimale inspanning

Instelbare kammen voor extra comfort

100% wasbaar voor eenvoudig schoonmaken

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Indicatie batterij opladen, vol of leeg

Zelfslijpende mesjes

Levenslang gesmeerd
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Kenmerken

Maximaal vermogen

De lithium-ionbatterij is na 1 uur volledig

opgeladen en levert dan 75 minuten stroom

voor snoerloos gebruik.

Contourvolgende kam

De 2D-kammen volgen voorzichtig de

contouren van uw hoofd voor een

probleemloos, gelijkmatig en aangenaam

resultaat.

Huidvriendelijk

De afgeronde randen van de kammen en

mesjes op uw Philips-haartrimmer voorkomen

wondjes.

Instelbare kammen

Eenvoudig en veilig de gewenste haarlengte

selecteren zonder andere hulpstukken te

hoeven gebruiken.

100% wasbaar

Maak de Philips-haartrimmer eenvoudig

schoon onder de kraan.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

De hoofdhaartrimmer kan met of zonder snoer

worden gebruikt.

Batterij-indicator

Het lampje knippert wit als de batterij wordt

opgeladen en brandt wanneer de batterij

volledig is opgeladen.

Zelfslijpende mesjes

De zelfslijpende, roestvrijstalen mesjes blijven

langer scherp en zorgen voor een perfect

resultaat.

Levenslang gesmeerd

De mesjes hoeven niet te worden gesmeerd.

Twintig lengtestanden

Twee kammen met 20 lengtestanden van 3 tot

41 mm met een verschil van 2 mm per stand.
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Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 41 mm

Aantal lengte-instellingen: 20

Diverse lengtestanden: 3 - 41 mm

Precisie (grootte van stappen): per 2 mm

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Gebruiksgemak

Scherm: Oplaadindicator

Instelbare kammen

Voedingssysteem

Batterijtype: Li-ion

Oplaadtijd: 1 uur

Gebruikstijd: 75 minuten

Ontwerp

Afwerking: Metaal, verchroomd

Vorm: Ergonomisch

Ligt gemakkelijk in de hand: Zijkanten

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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