
Hårklipper for å
gjøre det selv

Do-It-Yourself
clipper

 
Kniver i rustfritt stål

14 lengdeinnstillinger

60 min trådløs bruk / 1 t lading

Snaubarberingstilbehør

 

QC5550/15

Barber hodet selv – selv der det er vanskelig å

komme til

med hodet som roterer 180°

Denne Headgroom-hårklipperen er den enkleste måten å gi deg selv en presis

trim eller et jevnt barbert hode på. De unike tilbehørene som roterer 180°, gjør det

enkelt å nå hele hodet, slik at du får en jevn barbering eller trimming uten rifter eller

kutt.

Lett å bruke

2-års garanti, global spenning.

100 % vanntett for enkel rengjøring

Batterilampen viser batteristatusen.

60 minutters trådløs bruk etter én times hurtiglading.

Leveres med den håndholdt speil og oppbevaringsveske

Gjør det selv

Tilbehør for glattbarbert hode for en jevn og presis barbering

Hode som dreier 180° slik at du kommer til overalt

Hudvennlig ytelse

Hudvennlig, trimmerblad med høy ytelse

Den konturfølgende kammen følger alle konturene på hodet.

Presisjonskam med 5 låsbare lengdeinnstillinger – 1 mm til 3 mm

Presisjonstrimmer for fine detaljer som perfeksjonerer stilen din

Enkelt å velge og låse i 14 lengdeinnstillinger – 0 mm til 15 mm



Hårklipper for å gjøre det selv QC5550/15

Høydepunkter Spesifikasjoner

14 låsbare lengdeinnstillinger

Vri hjulet for å enkelt velge og låse den i

lengdeinnstillingen du ønsker. To justerbare

kammer sørger for lengdeinnstillinger fra 0 mm

til 15 mm, med nøyaktig 2 mm mellom hver

lengde på hovedkammen og 0,5 mm mellom

hver lengde på presisjonskammen. Du kan

også bruke den uten en kam for en tett 0,5 mm

trimming.

Hode som dreier 180°

Gjør det enklere enn noen gang å trimme eller

barbere ditt eget hår. Du velger ganske enkelt

den beste vinkelen for å nå alle områder på

hodet ditt på en komfortabel måte uten at du

trenger hjelp.

Tilbehør for snaubarbering av hodet (pleie)

Barber ditt eget hode enkelt og komfortabelt.

Du får garantert en jevn barbering uten kutt og

sår.

Batterilampe

Batterilampen lyser med grønn farge når

batteriet er fulladet, og blinker oransje når 10

minutter gjenstår.

Bonus: speil og veske

Det håndholdte speilet gjør det lettere å se hva

du gjør når du trimmer eller barberer deg bak

på hodet. Denne vesken oppbevarer

hårklipperen og tilbehøret trygt sammen.

Følger alle konturer

Hårklipperen følger hodets konturer for en rask,

jevn og behagelig klipp.

Strøm fra litium-ion-batteri

Det kraftige litium-ion-batteriet varer i opptil

60 minutter etter en 1 times lading. En rask 10

minutters lading gir deg 10 minutter med

klippetid, slik at den alltid er klar til bruk.

Presisjonskam (pleie 2012)

Den ekstra kammen gir deg ekstra

lengdeinnstillinger fra 1 mm til 3 mm, med

nøyaktige 0,5 mm-trinn mellom hver lengde.

Presisjonstrimmer

Perfekt for å nå steder der det er vanskelig å

komme til, for eksempel rundt kinnskjegget,

under nesen eller rundt munnen. Den er

designet for å klippe veldig tett, samtidig som

den likevel beskytter huden. Og det at den er

så liten gjør det enkelt å se hva du gjør - for

fine linjer og detaljer.

Laget for å vare

Alle våre pleieprodukter er bygd for å vare. De

leveres med en 2-års verdensomspennende

garanti, kompatibilitet med global spenning.

Service

To års verdensomspennende garanti

Tilbehør

To kammer

Tilbehør for glattbarbert hode

Rengjøringsbørste

Speil

Oppbevaringsetui

Kuttesystem

Type kam: Følger konturene

Kutter, bredde: 41 mm

Antall lengdeinnstillinger: 11

Presisjon (størrelsen på trinnene): med 2 mm

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0–15 mm

Tilbehør for glattbarbert hode (0 mm)

Presisjonskam (1 til 3 mm)

Liten kam (3 til 15 mm)

Utforming

Form: Ergonomisk

Enkel i bruk

Zoom-ring

Justerbare kammer

Kan skylles i springen

Skjerm: Ladeindikator

Strømsystem

Batteritype: Li-ion

Ladetid: 1 time

Driftstid: 60 minutter

Bruk: Med ledning / trådløs
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