
hårklipper

Hairclipper series
7000

 
Titaniumknive

12 længdeindstillinger

75 min. ledningsfri/1 t.
opladning

Kam, saks og opbevaringstaske

 

QC5380/80

Professionel kraft
Denne kraftfulde Philips-hårklipper klarer selv det tykkeste hår takket være

titaniumknivene og det kraftfulde litiumionbatteri. Én hurtig opladning giver kraft

nok til op til 75 minutters ledningsfri brug.

Professionel kraft

Turbo-knappen giver optimal skærehastighed

Performance

Fantastiske klipperesultater med titaniumbelagte knive

Op til 75 minutters ledningsfri power efter 1 times lynopladning.

Nem at anvende

Konturfølgende kam følger hver kurve på hovedet.

Pop-åbne hoved gør det nemt at skylle under vandhanen

Viser batteristatus

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering

12 låsbare længdeindstillinger fra 0,5 mm til 21 mm

Leveres med saks, kam og kvalitetsetui

Specialkam til hurtig 1 mm buzz-stil



hårklipper QC5380/80

Vigtigste nyheder

Titaniumknive

Avancerede titan knive giver fantastiske

klipperesultater og langtidsholdbar skarphed

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

bygget til at holde. De leveres med en 2 års

garanti, spænding til brug i hele verden, og de

skal aldrig smøres.

100 % vandtæt

Du skal blot poppe hovedet åbent og skylle

under vandhanen for at rengøre.

Følger hver kurve

Hårklipperen følger forsigtigt hovedets konturer

for en hurtig, ensartet og behagelig klipning.

1 mm buzz-kam

Ekstra præcision med 1 mm buzz-kammen til

ekstra korte frisurer.

Batteriindikator med lys

Indikatoren lyser konstant, når batteriet er fuldt

opladet, og det blinker orange, når du har ca.

10 minutters kapacitet tilbage.

12 låsbare længdeindstillinger

To kamme giver længdeindstillinger fra 1 mm til

21 mm med præcis 2 mm mellem hver længde.

Du kan bruge den med specialkammen til en

buzz-klipning…..eller uden en kam til en tæt 0,5

mm trimning.

Kvalitetsetui og tilbehør

Indeholder alt, hvad du har brug for til en

professionel klipning derhjemme. Kam og saks

er inkluderet samt et kvalitetsetui, for at holde

hårklipper og tilbehør sikkert sammen.

Turboeffekt

Turbo-knappen giver optimal skærehastighed

for en perfekt klipning af selv det tykkeste hår.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Klippesystem

Knivmateriale: Rustfrit stål med

titaniumbelægning

Klippebredde: 41 mm

Antal længdeindstillinger: 12

Længdeindstillinger: 0,5-21 mm

Præcision (interval): 2 mm

Vedligeholdelsesfri – skal ikke smøres

Brugervenlig

100 % vaskbar: Rengør under rindende vand

Kam til 1 mm buzz-klipning

Display: Opladeindikator

Professionel 2D-kam

Strømkilde

Turboknap

Batteritype: Li-ion

Opladningstid: 1 time

Driftstid: Op til 75 minutter

Design

Easy Grip: Sidepaneler

Facon: Ergonomisk

Tilbehør

Rensebørste

Kvalitetsopbevarings- & rejseetui: saks og

kam

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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