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QC5530/15

Klipp ditt eget hår – även på svåråtkomliga

ställen

med 180° roterande huvud

Det unika 180º roterande huvudet till den här Philips-hårklipparen gör det enkelt

att komma åt hela huvudet och få ett jämnt resultat. Få en exakt trimning varje

gång.

Lättanvänd

Batterilampan visar batteristatusen

60 minuters sladdlös användning efter 1 timmes snabbladdning.

2 års garanti, spänning för användning i hela världen.

100 % vattentät för enkel rengöring

Gör det själv

180° roterande huvud för bra räckvidd

Hudvänliga prestanda

Hudvänliga och högeffektiva trimmerblad

Konturföljande kam följer varje kurva på huvudet.

Enkel att välja och låsa i 20 längdinställningar – 1 till 30 mm

Precisionskam med 5 längdinställningar med lås – 1 till 3 mm

Precisionstrimmer för fina detaljer som fulländar stilen



gör-det-själv-hårklippare QC5530/15

Funktioner Specifikationer

20 låsbara längdinställningar

Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa den

längdinställning du vill ha. Tre justerbara

kammar ger längdinställningar från 1 till 30

mm, med exakt 2 mm mellan varje längd på

huvudkammen och 0,5 mm mellan varje längd

på precisionskammen. Du kan även använda

den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.

Batterilampa

Batterilampan lyser med ett ljusblått sken när

batteriet är fulladdat och blinkar orange när 10

minuter återstår.

Följer varje kontur

Hårklipparen följer varsamt huvudets konturer

så att du får en effektiv, jämn och bekväm

klippning.

Strömförsörjning från litiumjonbatteri

Det kraftfulla litiumjonbatteriet räcker i 60

minuter efter 1 timmes laddning. Efter 10

minuters snabbladdning kan du använda

apparaten i 10 minuter, så den är alltid redo

när du behöver den.

Precisionskam (trimning 2012)

Tillbehörskammen ger dig extra

längdinställningar från 1 till 3 mm, med exakta

steg på 0,5 mm mellan varje längd.

Precisionstrimmer

Perfekt för svåråtkomliga ställen, till exempel

runt polisongerna, under näsan eller runt

munnen. Den är utformad för att skära mycket

nära men ändå skydda huden, och tack vare att

det är så liten är det enkelt att se vad du gör –

för fina linjer och detaljer.

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att

hålla länge. De omfattas av en

världsomfattande garanti som gäller i 2 år och

har spänning för användning i hela världen.

Service

2 års världsomfattande garanti

Tillbehör

3 rörliga kammar

Rengöringsborste

Klippsystem

Kamtyp: Konturföljande

Bredd på klippenheten: 41 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Antal längdinställningar: 18

Precision (stegens storlek): med 2 mm

Längdinställningar: från 3 till 30 mm

Liten kam (3 till 15 mm)

Stor kam (18 till 30 mm)

Design

Form: Ergonomisk

Lättanvänd

Zoomring

Justerbara rörliga kammar

Rengöring under kranen

Teckenfönster: Laddningsindikator

Strömförsörjning

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 1-timmes

Drifttid: 60 minuter

Användning: Med sladd/utan sladd
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