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Opbergkoffer

 

QC5365/80

Perfecte resultaten
Met de contourvolgende kam van deze Philips-tondeuse bent u altijd verzekerd

van een gelijkmatig resultaat. U kiest en vergrendelt de lengtestanden heel

eenvoudig, met een keuze uit maar liefst 11 standen van 0,5 mm tot 21 mm.

Elke keer de perfecte knipbeurt

Contourvolgende kam volgt iedere ronding van uw hoofd.

11 vergrendelbare lengtestanden van 0,5 mm tot 21 mm

Performance

Superieure knipresultaten met mesjes met titaniumlaag

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig open te klappen en schoon te maken met het meegeleverde borsteltje

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

Batterijlampje geeft de batterijstatus weer

Maximaal 60 minuten draadloos te gebruiken na 8 uur opladen

Geleverd met hoogwaardig opbergetui
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Kenmerken

Titaniummesjes

Geavanceerde titaniummesjes voor superieure

knipresultaten en langdurige scherpte

Gemakkelijk schoon te maken

Klap het trimhoofd open en gebruik het

meegeleverde schoonmaakborsteltje om losse

haren weg te vegen.

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

De tondeuse volgt voorzichtig de contouren

van uw hoofd voor een snelle, gelijkmatige en

aangename knipbeurt.

11 vergrendelbare lengtestanden

Met twee instelbare kammen van 3 tot 21 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

Batterijlampje brandt groen wanneer batterij

vol is.

NiMh-batterijen

Gebruik met of zonder snoer voor flexibiliteit.

De krachtige NiMh-batterijen werken

maximaal 60 minuten na 8 uur opladen.

Met hoogwaardig opbergetui

In de hoge kwaliteit etui houdt u de tondeuse

en accessoires veilig samen voor reizen en

opbergen

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 41 mm

Aantal lengte-instellingen: 11

Precisie (grootte van stappen): per 2 mm

Diverse lengtestanden: 0,5 - 21 mm

Materiaal knipelement: Roestvrij staal met

titaniumlaag

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Gebruiksgemak

Gemakkelijk te openen haarkamer: Haren

uitborstelen

Display: Oplaadindicator

Professionele 2D-kam

Voedingssysteem

Batterijtype: NiMH

Oplaadtijd: 8 uur

Gebruikstijd: Maximaal 60 minuten

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Hoge kwaliteit etui voor opbergen & reizen

Ontwerp

Gemakkelijk vast te houden: Zijkanten

Vorm: Ergonomisch

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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