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Professionell kraft
Klipper även tjocka hår

Den här kraftfulla hårklipparen kan användas för de allra tjockaste hår tack vare

sina extremt vassa blad och det kraftfullaste litiumjonbatteriet på marknaden. En

snabb laddning räcker för 75 minuters sladdlös användning.

Klipper även tjocka hår

Det mest kraftfulla batteriet på marknaden

Maximal precision

Avancerad konturföljande kam för hastighet och komfort

Hudvänliga blad och kammar som är skonsamma mot huden

Hög precision: 20 låsta längdinställningar med hög precision

Minimal ansträngning

Justerbara rörliga kammar för extra bekvämlighet

100 % tvättbar för enkel rengöring

Med och utan sladd

Batteriladdning, indikator för fulladdat och svagt batteri

Självslipande blad

Underhållsfri



Hair Clipper Pro QC5345/40

Funktioner

Maximal kraft

Litiumjonbatteriet är fulladdat på en timme och

ger upp till 75 minuters oavbruten användning

utan sladd.

Konturföljande kam

2D-kammarna följer mjukt huvudets konturer

och ger en smidig, jämn och bekväm frisyr.

Hudvänlig

De rundade kanterna på bladen och kammarna

förhindrar att du river dig och är skonsamma

mot huden.

Justerbara rörliga kammar

Du väljer och ställer enkelt in önskad hårlängd

utan att behöva byta tillbehör.

100 % tvättbar

Rengörs bekvämt under kranen för en noggrann

rengöring.

Med och utan sladd

Headgroom är flexibel och bekväm och kan

användas med och utan sladd.

Batteriindikator

En vit lampa blinkar när batteriet laddas och

lyser med ett fast sken när det är fulladdat.

Självslipande blad

De självslipande bladen i rostfritt stål förblir

vassa längre och gör att produkten fungerar på

bästa sätt.

Underhållsfri

Underhållsfri – ingen olja behövs.

20 längdinställningar

2 kammar ger hela 20 längdinställningar från 3

till 41 mm med en precision på 2 mm mellan

varje steg.
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Specifikationer

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 41 mm

Antal längdinställningar: 20

Längdinställningar: 3–41 mm

Precision (stegens storlek): med 2 mm

Självslipande blad i rostfritt stål

Underhållsfri – ingen olja behövs

Lättanvänd

Teckenfönster: Laddningsindikator

Justerbara rörliga kammar

Strömförsörjning

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 1-timmes

Drifttid: 75 minuter

Design

Legering: Kromplatta

Form: Ergonomisk

Enkelt grepp: Sidpaneler

Tillbehör

Rengöringsborste

Service

2 års världsomfattande garanti
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