
gør det selv-
hårklipper

 
180° roterende hoved

kun til brug med ledning

 

QC5510

Klip dig selv
Selv der, hvor det er svært at nå

Et perfekt glat og præcist barberet hoved med Philips gør det selv-hårklipper

Barber eller trim. Perfekte resultater uden andres hjælp.

180° roterende skærhoved til 100 % rækkevidde

Udvalg af længdeindstillinger fra 3-15 mm

Justerbar zoomring til nemme længdeindstillinger

Konturfølgende kamme - hurtigt og komfortabelt

Hudvenlige knive og kamme er skånsomme mod huden

Effektiv strømkilde: brug med ledning

Selvslibende knive

Skal ikke olieres
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Vigtigste nyheder

180° roterende hoved

Gør trimning eller barbering af dit eget hoved

nemmere end nogensinde. Vælg blot den

rigtige vinkel, og du kan nemt nå alle områder

uden hjælp.

Længdeindstillinger fra 3-15 mm

Klip dit hår nemt og præcist til længder mellem

3 og 15 mm.

Justerbar zoomring

Det er nemt at vælge og indstille den ønskede

hårlængde ved at dreje den integrerede

zoomring. Længdeindstillingerne ses tydeligt

på siden af kammene.

Konturfølgende 2D-kam

Kammene i 2D følger forsigtigt hovedets

konturer, hvilket giver en glat, jævn og

komfortabel hårklipning.

Hudvenlig

De afrundede kanter på knive og kamme er

designet, så der ikke kommer rifter i huden,

hvilket giver en mere behagelig oplevelse.

Brug med ledning

Konstant strøm for en effektiv, hurtig og praktisk

klipning.

Selvslibende knive

De selvslibende skær i rustfrit stål forbliver

skarpe i længere tid og sikrer det bedste

resultat.

Skal ikke olieres

Intet behov for smøring.
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Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Antal længdeindstillinger: 8

Længdeindstillinger: fra 3 til 15 mm

Præcision (interval): 2 mm

Selvslibende knive i rustfrit stål

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Kammens type: Konturfølgende

Lille kam (3 - 15 mm)

Brugervenlig

Zoomring

Vedligeholdelsesfri – skal ikke olieres

Justerbare kamme

Strømkilde

Anvendelse: Kun med ledning

Design

Form: Ergonomisk

Tilbehør

Rensebørste

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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