
hårklipper

Hairclipper series
5000

 
Titankniver

11 lengdeinnstillinger

45 min trådløs bruk / 8 t lading

Oppbevaringseske

 

QC5365/80

Perfekte resultater
Med denne hårklipperen fra Philips får du en jevn klipp hver gang med kammen

som følger konturene. Lengdeinnstillingene er enkle å velge og låse på plass. Du

kan velge mellom 11 lengdeinnstillinger, fra 0,5 til 21 mm.

Perfekt klipp hver gang

Den konturfølgende kammen følger alle konturene på hodet.

11 låsbare lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 21 mm

Ytelse

Overlegen klippeytelse med titanbelagte blader

Lett å bruke

Det oppklappbare hodet gjør at den er enkel å rengjøre med den medfølgende

børsten

2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

Batterilampen viser batteristatusen.

Opptil 60 min ledningsfri bruk etter 8 times lading.

Leveres med et førsteklasses etui



hårklipper QC5365/80

Høydepunkter

Titanblader

Avanserte titanblader for overlegen

klippeytelse og langvarig skarphet

Enkel å gjøre ren

Du trykker ganske enkelt opp trimmerhodet og

bruker den medfølgende rengjøringsbørsten til

å feie bort løse hår.

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.

11 låsbare lengdeinnstillinger

De to justerbare kammene sørger for

lengdeinnstillinger fra 3 mm til 21 mm med

nøyaktig 2 mm mellom hver lengde. Eller du

kan bruke den uten en kam for en tett 0,5 mm

trimming.

Batterilampe

Batterilyset lyser grønt når batteri er fulladet.

NiMh-batterier

Bruk med eller uten ledning for fleksibilitet. De

kraftige NiMH-batteriene varer i opptil

60 minutter etter åtte timers lading.

Førsteklasses etui som bonus

Førsteklasses etui holder hårklipperen og

tilbehør trygt sammen under reising og

oppbevaring

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

 



hårklipper QC5365/80

Spesifikasjoner

Kuttesystem

Kutter, bredde: 41 millimeter

Antall lengdeinnstillinger: 11

Presisjon (størrelsen på trinnene): med

2 millimeter

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,5-21 millimeter

Knivmateriale: Rustfritt stål med titanbelegg

Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring

Enkel i bruk

Hårkammer som er enkelt å åpne: Børst ut

hårene

Skjerm: Ladeindikator

Todimensjonal ekspertkam

Strømsystem

Batteritype: Ni-MH

Ladetid: 8 timer

Driftstid: opptil 60 minutter

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Førsteklasses oppbevarings- og reiseveske

Utforming

Godt grep: Sidepaneler

Form: Ergonomisk

Service

To års verdensomspennende garanti
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