
doe-het-zelf
haartrimmer

 
Scheerhoofd met draaihoek van
180°

alleen gebruik met snoer

 

QC5510

Knip uw eigen haar
Zelfs op moeilijk bereikbare plekken

Met de hoofdhaartrimmer van Philips scheert u zelf uw hoofd nauwkeurig glad

Scheren of trimmen. Een perfect resultaat zonder hulp.

Scheerhoofd met draaihoek van 180° voor een bereik van 100%

Diverse lengtestanden van 3 tot 15 mm

Aanpasbare instelring voor het gemakkelijk instellen van lengtestanden

Contourvolgende kammen voor snelheid en comfort

Huidvriendelijke mesjes en kammen zijn zacht voor de huid

Efficiënt voedingssysteem: gebruik met snoer

Zelfslijpende mesjes

Levenslang gesmeerd
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Kenmerken

Scheerhoofd met draaihoek van 180°

Het trimmen of scheren van uw hoofd is nog

nooit zo gemakkelijk geweest. Selecteer de

gewenste hoek om zonder hulp uw hoofd

overal te kunnen trimmen of scheren.

Lengtestanden van 3 tot 15 mm

Knip zonder enig probleem en heel precies uw

eigen haar tot een lengte tussen 3 en 15 mm.

Aanpasbare instelring

Gemakkelijk de gewenste haarlengte instellen

door de geïntegreerde instelring te draaien.

Aan de zijkant van de kammen wordt duidelijk

de haarlengte aangegeven.

Contourvolgende 2D-kam

De 2D-kammen volgen voorzichtig de

contouren van uw hoofd voor een

probleemloos, gelijkmatig en aangenaam

resultaat.

Huidvriendelijk

De afgeronde randen van de mesjes en

kammen voorkomen wondjes.

Gebruik met snoer

Constante stroomvoorziening voor een efficiënt,

snel en gemakkelijk resultaat.

Zelfslijpende mesjes

De zelfslijpende, roestvrijstalen mesjes blijven

langer scherp en zorgen voor een perfect

resultaat.

Levenslang gesmeerd

De mesjes hoeven niet te worden gesmeerd.
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Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 41 mm

Aantal lengte-instellingen: 8

Diverse lengtestanden: van 3 tot 15 mm

Precisie (grootte van stappen): per 2 mm

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Type kam:: Contourvolgend

Kleine kam (3 tot 15 mm)

Gebruiksgemak

Zoomring

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Instelbare kammen

Voedingssysteem

Gebruik: Alleen met snoer

Ontwerp

Vorm: Ergonomisch

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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