
Gør det selv-
hårklipper

 
Knive i rustfrit stål

20 længdeindstillinger

60 min. ledningsfri/1 t.
opladning

Præcisionskam til karseklipning

 

QC5530/15

Klip dit eget hår – selv på steder, der er svære at

nå

med 180° roterende skær

Det unikke hoved på denne Philips-hårklipper, som kan rotere 180º, gør det nemt

at nå alle områder på hovedet, så du får en ensartet trimning hver gang. Giv dig

selv en præcis trimning hver gang.

Nem at anvende

Batteriindikator med lys viser batteristatus

60 minutters ledningsfri strøm efter 1 times hurtig opladning

2 års reklamationsret, spænding til brug i hele verden.

100 % vandtæt for nem rengøring

Gør det selv

180° roterende skærhoved, så det er nemt at nå

Hudvenlig

Hudvenlige trimmer-knive med høj ydeevne

Konturfølgende kam følger hver kurve på hovedet.

Nem at vælge og låse i 20 længdeindstillinger – 1 til 30 mm

Præcisionskammen med 5 låsbare længdeindstillinger - 1 mm til 3 mm

Præcisionstrimmer for fine detaljer til perfekt stil



Gør det selv-hårklipper QC5530/15

Vigtigste nyheder Specifikationer

20 låsbare længdeindstillinger

Drej blot hjulet for at vælge og låse i den

længdeindstilling, du ønsker. To justerbare

kamme giver længdeindstillinger fra 1 mm til

30 mm med præcis 2 mm mellem hver længde

på hovedkammen og 0,5 mm mellem hver

længde på præcisionskammen. Du kan også

bruge den uden kam til en tæt 0,5 mm

trimning.

Batteriindikator med lys

Batteriindikatoren lyser svagt grønt, når

batteriet er fuldt, og blinker orange, når der er

10 minutter tilbage.

Følger hver kurve

Hårklipperen følger forsigtigt hovedets konturer

for en hurtig, ensartet og behagelig klipning.

Li-ion batteristrøm

Det kraftfulde litiumionbatteri holder i 60

minutter efter 1 times opladning og 10 minutter

efter 10 minutters lynopladning, så det altid er

klar, når du er det.

Præcisionskam (Grooming 2012)

Den ekstra kam giver ekstra

længdeindstillinger fra 1 mm til 3 mm, i

præcise 0,5 mm trin mellem hver længde.

Præcisionstrimmer

Perfekt til at komme ind på svært tilgængelige

steder som f.eks. omkring bakkenbarterne,

under næsen eller rundt om munden. Den er

konstrueret til at skære meget tæt og dog

stadig beskytte huden. Og dens lille størrelse

gør det nemt at se, hvad du gør - for fine linjer

og detaljer.

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.

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tilbehør

3 kamme

Rensebørste

Klippesystem

Kammens type: Konturfølgende

Klippebredde: 41 mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Antal længdeindstillinger: 18

Præcision (interval): 2 mm

Længdeindstillinger: fra 3 til 30 mm

Lille kam (3 - 15 mm)

Stor kam (18 - 30 mm)

Design

Facon: Ergonomisk

Brugervenlig

Zoomring

Justerbare kamme

Kan skylles under vandhanen

Display: Opladeindikator

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Opladningstid: 1 time

Driftstid: 60 minutter

Anvendelse: Med/uden ledning
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