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Titaniumknive

41 længdeindstillinger

60 min. ledningsfri/1 t.
opladning

Kam, saks og opbevaringstaske

 

QC5390/80

Ekspertpræcision
Denne Philips-hårklipper er designet til at give den maksimale præcision med et

digitalt display og markedets største antal længdeindstillinger. Én hurtig opladning

giver op til 60 minutters ledningsfri brug. Til lige præcis din stil, hver gang.

Ekspertpræcision

Digitalt display viser længdeindstillinger

Nem at vælge og låse i 41 længdeindstillinger – 0,5 til 42 mm

Performance

Fantastiske klipperesultater med titaniumbelagte knive

Op til 60 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

Leveres med saks, kam og kvalitetsetui



hårklipper QC5390/80

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.

Batteriindikator med lys

Indikatoren lyser konstant, når batteriet er fuldt

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

10 minutters kapacitet tilbage.

Digitalt display

Det digitale display viser den valgte

længdeindstilling i mm, så du altid kontrollerer

frisuren. Det angiver også, om batteriet skal

oplades, så du aldrig risikerer at løbe tør for

strøm.

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.

Længdeindstillinger med zoomhjul

Drej zoomhjulet for at vælge og låse i den

længdeindstilling, du ønsker. To justerbare

kamme giver 41 længdeindstillinger fra 3 mm

til 42 mm med præcis 1 mm mellem hver

længde. Eller du kan bruge den uden en kam

til en tæt 0,5 mm trimning.

Li-ion batteristrøm

Fleksibel brug med eller uden ledning. Det

kraftfulde litiumionbatteri holder i op til 60

minutter efter 1 times opladning. En hurtig 10-

minutters opladning giver dig 10 minutters

klippetid, så den altid er klar, når du er det.

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: 41

Længdeindstillinger: 0,5-42 mm

Præcision (interval): af 1 mm

Vedligeholdelsesfri – skal ikke smøres

Brugervenlig

100 % vaskbar: Rengør under rindende vand

Ekspert 2D kamme

Display: Digitale længdeindstillinger,

Opladeindikator

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Opladningstid: 1 time

Driftstid: op til 60 minutter

Design

Easy Grip: Sidepaneler

Facon: Ergonomisk

Tilbehør

Rensebørste

Kvalitetsopbevarings- & rejseetui: saks og

kam

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑07‑25

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 35847 73

www.philips.com

http://www.philips.com/

