
Hoofdhaartrimmer

Headgroom

 
Scheerhoofd met draaihoek van
180°

Met snoer en snoerloos

 

QC5550

Gladder dan ooit
Overal nul komma nul millimeter, 100% bereik

Met de QC5550/40-hoofdhaartrimmer van Philips scheert u zelf uw hoofd

nauwkeurig glad.

Scheren of trimmen. Een perfect resultaat zonder hulp.

Scheren: hulpstuk voor gelijkmatig en nauwkeurig scheren

Scheerhoofd met draaihoek van 180° voor een bereik van 100%

Aanpasbare instelring voor het gemakkelijk instellen van lengtestanden

Contourvolgende kammen voor snelheid en comfort

Huidvriendelijke mesjes en kammen zijn zacht voor de huid

Sneloplaadsysteem: 1 uur laden is 60 minuten snoerloos gebruik

100% wasbaar voor eenvoudig schoonmaken

Zachte handgreep voor comfortabel en eenvoudig gebruik

Wordt geleverd met een handspiegel en opbergetui

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Indicatie batterij opladen, vol of leeg

Zelfslijpende mesjes

Levenslang gesmeerd



Hoofdhaartrimmer QC5550/40

Kenmerken

Hulpstuk voor gladscheren

3. Scheer uw eigen hoofd gemakkelijk en

comfortabel. Het hulpstuk voor gladscheren kan

gemakkelijk worden vast- en losgeklikt en zorgt

voor een gelijkmatige scheerbeurt zonder

wondjes en sneetjes zoals bij mesjes.

Scheerhoofd met draaihoek van 180°

Het trimmen of scheren van uw hoofd is nog

nooit zo gemakkelijk geweest. Selecteer de

gewenste hoek om zonder hulp uw hoofd

overal te kunnen trimmen of scheren.

Aanpasbare instelring

Gemakkelijk de gewenste haarlengte instellen

door de geïntegreerde instelring te draaien.

Aan de zijkant van de kammen wordt duidelijk

de haarlengte aangegeven.

Contourvolgende 2D-kam

De 2D-kammen volgen voorzichtig de

contouren van uw hoofd voor een

probleemloos, gelijkmatig en aangenaam

resultaat.

Huidvriendelijk

De afgeronde randen van de mesjes en

kammen voorkomen wondjes.

Snel opladen van batterij

De lithium-ionbatterij is na 1 uur volledig

opgeladen en levert dan 60 minuten stroom

voor snoerloos gebruik.

100% wasbaar

Kan onder de kraan worden schoongemaakt.

Zachte handgreep

De zachte handgreep van de Philips-

hairgroom zorgt voor meer comfort en controle

tijdens het gebruik van het apparaat.

Wordt geleverd met spiegel en opbergetui

De handspiegel is gemakkelijk bij het trimmen

of scheren van de achterkant van het hoofd.

Bewaar het apparaat en de accessoires in de

zachte opbergetui.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

De hoofdhaartrimmer kan met of zonder snoer

worden gebruikt.

 



Hoofdhaartrimmer QC5550/40

Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 41 mm

Aantal lengte-instellingen: 11

Diverse lengtestanden: van 0 tot 15 mm

Precisie (grootte van stappen): per 2 mm

Type kam:: Contourvolgend

Hulpstuk voor kaalscheren (0 mm)

Precisiekam (1 tot 3 mm)

Kleine kam (3 - 15 mm)

Gebruiksgemak

Zoomring

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Scherm: Oplaadindicator

Kan onder de kraan worden gereinigd

Instelbare kammen

Voedingssysteem

Batterijtype: Li-ion

Oplaadtijd: 1 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Gebruik: Met snoer/snoerloos

Ontwerp

Vorm: Ergonomisch

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Spiegel

Opbergetui

2 instelbare kammen

Hulpstuk voor gladscheren

Service

2 jaar wereldwijde garantie

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑07‑25

Versie: 10.9.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

