
doe-het-zelf
haartrimmer

 
60 min verzorging

Nauwkeurigheid: 1 - 30 mm

 

QC5530

Doe het zelf
Trim uw haar met precisie, elke keer opnieuw met deze QC5530/15-haartrimmer. Met het unieke scheerhoofd

met draaihoek van 180º kunt u elk deel van uw hoofd gemakkelijk bereiken voor een gelijkmatig resultaat.

Eenvoudig te gebruiken

100% waterdicht voor eenvoudig reinigen en draadloos gebruik onder de douche

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig

Batterijlampje geeft de batterijstatus weer

60 minuten draadloos gebruik na 1 uur snel opladen.

Geleverd met handspiegel

Doe het zelf

Scheerhoofd met draaihoek van 180° voor optimaal bereik

Huidvriendelijke prestaties

Huidvriendelijke, hoogwaardige trimmermesjes

Contourvolgende kam volgt iedere ronding van uw hoofd.

20 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden van 1 mm - 30 mm

Precisiekam met 5 vergrendelbare lengtestanden - 1 mm tot 3 mm

Precisietrimmer voor fijne details om uw stijl te perfectioneren



doe-het-zelf haartrimmer QC5530/15

Kenmerken Specificaties

100% waterdicht

U spoelt de Philips-haartrimmer simpelweg af

onder de kraan en hij is weer schoon. Gebruik

de trimmer draadloos, onder de douche of

daarbuiten, nat of droog.

20 vergrendelbare lengte-instellingen

Vergrendel de gewenste lengtestand met het

instelwiel. Met drie instelbare kammen van 1

tot 30 mm; de lengtestanden van de

hoofdkammen zijn onderverdeeld in exacte

stappen van 2 mm en die van de precisiekam

in exacte tussenstappen van 0,5 mm. U kunt de

trimmer ook zonder kam gebruiken voor een

glad trimresultaat van 0,5 mm.

Acculampje

Het batterijlampje brandt groen als de batterij

volledig is opgeladen en knippert oranje als er

nog 10 minuten over zijn.

Met spiegel

De handspiegel biedt beter zicht tijdens het

trimmen of scheren van de achterzijde van uw

hoofd.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor

alle voltages en hebben nooit olie nodig.

Volgt elke contour

Volg met het apparaat voorzichtig de contouren

van uw hoofd voor een snelle, gelijkmatige en

comfortabele knipbeurt.

Li-ionbatterij

De krachtige lithium-ionbatterij gaat 60

minuten mee na een uur opladen. Een snelle

laadbeurt van 10 minuten geeft een

gebruiksduur van 10 minuten. Het apparaat is

dus klaar voor gebruik wanneer u dat wilt.

Precisiekam (Grooming 2012)

De extra kam heeft nog meer lengtestanden

van 1 tot 3 mm, onderverdeeld in exacte

stappen van 0,5 mm.

Precisietrimmer

Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken, zoals

rond uw bakkebaarden, onder uw neus of rond

uw mond. De trimmer is speciaal ontworpen

om een uiterst glad scheerresultaat te bereiken

en toch de huid te beschermen. Dankzij het

kleine formaat ziet u precies wat u doet en kunt

u dus nauwkeurig werken.

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Accessoires

3 kammen

Reinigingsborsteltje

Scheersysteem

Type kam:: Contourvolgend

Mesbreedte: 41 mm

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Aantal lengte-instellingen: 18

Precisie (grootte van stappen): per 2 mm

Diverse lengtestanden: van 3 - 30 mm

Kleine kam (3 - 15 mm)

Grote kam (18 - 30 mm)

Ontwerp

Vorm: Ergonomisch

Gebruiksgemak

Zoomring

Instelbare kammen

Kan onder de kraan worden gereinigd

Scherm: Oplaadindicator

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Voedingssysteem

Batterijtype: Li-ion

Oplaadtijd: 1 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Gebruik: Met snoer/snoerloos
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