
gör-det-själv-
hårklippare

 
180° roterande huvud

kan endast användas med sladd

 

QC5510

Klipp håret själv
Fungerar också på ytor som är svåra att nå

Ett helt jämnt och precisionsrakat huvud med Headgroom, Philips gör det själv-

sats

Raka eller trimma. Perfekta resultat utan hjälp.

180° roterande huvud för 100 % räckvidd

Längdinställningar i intervallet 3 till 15 mm

Justerbar zoomring för enkel längdinställning

Konturföljande kammar för hastighet och komfort

Hudvänliga blad och kammar som är skonsamma mot huden

Effektiv strömförsörjning: användning med sladd

Självslipande blad

Underhållsfri
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Funktioner

180° roterande huvud

Gör det enklare än någonsin att trimma och

raka huvudet. Du väljer bara rätt vinkel för att

bekvämt nå alla delar av huvudet utan hjälp.

Längdinställningar från 3–15 mm

Klipp enkelt ditt eget hår exakt i längder

mellan 3 och 15 mm.

Justerbar zoomring

Du väljer och ställer enkelt in önskad hårlängd

genom att vrida på den inbyggda zoomringen.

Längdinställningarna syns tydligt på sidan av

kammarna.

Konturföljande 2D-kam

2D-kammarna följer mjukt huvudets konturer

och ger en smidig, jämn och bekväm frisyr.

Hudvänlig

Rundade kanter på blad och kammar förhindrar

att du river dig och är skonsamma mot huden.

Användning med sladd

Konstant strömförsörjning för effektiv, snabb

och bekväm hårklippning.

Självslipande blad

De självslipande bladen i rostfritt stål förblir

vassa längre och gör att produkten fungerar på

bästa sätt.

Underhållsfri

Underhållsfri – ingen olja behövs.
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Specifikationer

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 41 mm

Antal längdinställningar: 8

Längdinställningar: från 3 till 15 mm

Precision (stegens storlek): med 2 mm

Självslipande blad i rostfritt stål

Trimsax: Knivar i rostfritt stål

Kamtyp: Konturföljande

Liten kam (3 till 15 mm)

Lättanvänd

Zoomring

Underhållsfri – ingen olja behövs

Justerbara rörliga kammar

Strömförsörjning

Användning: Endast sladd

Design

Form: Ergonomisk

Tillbehör

Rengöringsborste

Service

2 års världsomfattande garanti
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