
 

 

Philips
Hårklippare

• Premium
• Med fodral

QC5390
Proffsig precision

Philips hårklippare har utformats för maximal precision, med ett digitalt teckenfönster och 
flest längdinställningar på marknaden. En snabb laddning räcker för upp till 60 minuters 
sladdlös användning. Fixa rätt stil, varje gång.

Proffsig precision
• Digitalt teckenfönster visar längdinställningar
• 41 längdinställningar som är enkla att välja och låsa – 0,5 till 42 mm

Prestanda
• Överlägsna klippprestanda tack vare blad med titanbeläggning
• Upp till 60 min sladdlös användning efter 1 timmes snabbladdning.

Lättanvänd
• Konturföljande kam följer varje kurva på huvudet.
• Öppningsbart rakhuvud gör den enkelt att rengöra under kranen
• Visar batteristatus
• 2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs
• Sax, kam och premiumpåse medföljer



 Titanblad

Avancerade titanblad för överlägsna 
klippprestanda och långvarig skärpa

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att 
hålla länge. De omfattas av en 
världsomfattande garanti som gäller i 2 år, har 
spänning för användning i hela världen och 
behöver inte oljas.

100 % vattentät

Öppna rakhuvudet och rengör genom att 
skölja under kranen.

Följer varje kontur

Hårklipparen följer varsamt huvudets konturer 
så att du får en effektiv, jämn och bekväm 
klippning.

Batterilampa

När batteriet är fulladdat lyser lampan med ett 
fast sken, och den blinkar med ett orangefärgat 
sken när du har ca 10 minuters användning 
kvar.

Digitalt teckenfönster

Det digitala teckenfönstret visar den valda 
längdinställningen i millimeter, så du har alltid 
kontroll över stilen. Det anger även om 
batteriet behöver laddas, så du aldrig står där 
utan batteri.

Premiumpåse och tillbehör

innehåller allt du behöver för en professionell 
klippning hemma. Kam och sax medföljer, och 
även en premiumpåse så att du kan förvara 
hårklipparen och alla tillbehör på en och 
samma plats.

Zoomhjulets längdinställningar

Vrid zoomhjulet för att välja och låsa den 
längdinställning du vill ha. Två justerbara 
kammar ger 41 längdinställningar från 3 till 42 
mm, med exakt 1 mm mellan varje längd. Du 
kan även använda den utan kam för en nära 
klippning på 0,5 mm.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Klippsystem
• Klippenhetens material: Rostfritt stål med 

titanbeläggning
• Bredd på klippenheten: 41 mm
• Antal längdinställningar: 41
• Längdinställningar: 0,5–42 mm
• Precision (stegens storlek): med 1 mm
• Underhållsfri – ingen olja behövs

Lättanvänd
• 100 % tvättbar: Rengör under kranen
• Proffsiga 2D-kammar
• Teckenfönster: Digitala längdinställningar, 

Laddningsindikator

Strömförsörjning
• Batterityp: Litiumjon
• Laddningstid: 1-timmes
• Drifttid: upp till 60 minuter

Design
• Enkelt grepp: Sidpaneler
• Form: Ergonomisk

Tillbehör
• Rengöringsborste
• Premiumfodral för förvaring och resa: sax och kam

Service
• 2 års världsomfattande garanti
•
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