
Hair Clipper Pro

 
Med konturföljande kam

 

QC5350

Maximal precision, minimal ansträngning
Avancerat konturföljande system

Med den här förstklassiga klipparen får du en perfekt kombination av precision,

kraft och ny teknik, och den ger dig garanterat professionella resultat varje gång.

Maximal precision

Teckenfönster för längdinställning

Avancerad konturföljande kam för hastighet och komfort

Hudvänliga blad och kammar som är skonsamma mot huden

Professionell precision: 40 låsbara längdinställningar med hög precision

Minimal ansträngning

Justerbara rörliga kammar för extra bekvämlighet

100 % tvättbar för enkel rengöring

Snabbladdningssystem: 1 timme/60 minuters användning utan sladd

Med och utan sladd

Batteriladdning, indikator för fulladdat och svagt batteri

Produkten levereras i ett lyxigt fodral för förvaring och skydd

Självslipande blad

Underhållsfri



Hair Clipper Pro QC5350/80

Funktioner

Teckenfönster för längdinställning

I ett teckenfönster visas intervallet av längder

för enkelt val och inställning

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.

Snabbladdat batteri

Litiumjonbatteriet är fulladdat på en timme och

ger upp till 60 minuters oavbruten användning

utan sladd.

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.

Lyxigt förvaringsfodral

Förvara produkten med tillbehör i det lyxiga

fodralet. Inkluderar stylingkam, sax och

rengöringsborste.

Självslipande blad

De självslipande bladen i rostfritt stål förblir

vassa längre och gör att produkten fungerar på

bästa sätt.

Underhållsfri

Underhållsfri – ingen olja behövs.

40 längdinställningar

2 kammar ger hela 40 längdinställningar från 3

till 40 med en precision på 1 mm mellan varje

steg.
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Specifikationer

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 41 mm

Antal längdinställningar: 40

Längdinställningar: 3–42 mm

Precision (stegens storlek): med 1 mm

Självslipande blad i rostfritt stål

Underhållsfri – ingen olja behövs

Lättanvänd

Zoomring: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Teckenfönster: Laddningsindikator,

Längdinställningar

Strömförsörjning

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 1-timmes

Drifttid: 60 minuter

Design

Legering: Lysdiodsindikator

Form: Ergonomisk

Enkelt grepp: Sidpaneler

Tillbehör

Rengöringsborste

Frisörverktyg: Stylingkam och sax

Service

2 års världsomfattande garanti
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