
Do-it-yourself-
hårklipper

 
Selvslipende blad, trenger aldri
olje

13 lengder, 0,5-15 mm

60 min trådløs bruk / 1 t lading

Presisjonskam følger med

 

QC5570/32

Klipp håret – selv der det er vanskelig å komme

til
Klipp deg selv hjemme; bevegelig maskinhode som letter

tilgangen

180° bevegelig hode, slik at du lett kommer til i nakken. Det bevegelige hodet gjør

det betydelig lettere å komme til på hele hodet under klippingen. Gi deg selv en

jevn og presis hårklipp uten at du trenger å vri og vende på hode, nakke og

håndledd.

Design for enkel tilgjengelighet

180° bevegelig hode som letter tilgangen

Ytelse

13 lengdeinnstillinger, 0,5–15 mm

Presisjonskam for kort maskinklipp

Opptil 60 minutters trådløs bruk etter 1 times lading

Konstruert for å vare

Lett å bruke

Avrundede spisser og kammer gjør huden mindre irritert

Selvslipende blader

Kan brukes med og uten ledning

Batterilyset viser batteristatusen

100 % vanntett for enkel rengjøring

Gummihåndtak for maksimal kontroll



Do-it-yourself-hårklipper QC5570/32

Høydepunkter

Hode som dreier 180°

Det bevegelige hodet gir deg full kontroll over

klippevinkelen, slik at det bare er å vri på

trimmehodet for å komme til bak i nakken.

13 låsbare lengdeinnstillinger

Du velger ønsket lengde ved å vri på

zoomehjulet på trimmerens håndtak. Med de to

trimmekammene kan du klippe deg fra 1 til

15 mm med en presisjon på 2 mm mellom

trinnene. Bruk hårklipperen uten kam for å få en

tett klipp på 0,5 mm.

Presisjonskam

Presisjon for ekstra korte hårfrisyrer med

presisjonskam (lengdeinnstillinger fra 0,5 til

3 mm med en nøyaktighet på 0,5 mm mellom

trinnene).

Hudvennlig

De avrundede kantene på bladene og

kammene er skånsomme mot huden og gjør at

du ikke skjærer deg.

Kraftfull bruk med eller uten ledning

Bruk den trådløst eller tilkoblet.

Selvslipende blader

De selvslipende knivene i rustfritt stål holder

seg skarpe lenger og sørger for at

klipperesultatet blir best mulig.

NiMh-batteri

Du kan bruke apparatet både med og uten

ledning. Det kraftige NiMh-batteriet holder til

60 minutters bruk etter 1 times lading. Etter 10

minutters hurtiglading kan du bruke apparatet i

10 minutter. Dermed kan det alltid være klart

når du trenger det.

Batterilampe

Batterilampen lyser hvitt når batteriet er

fulladet, og oransje når det er 10 minutter

igjen.

100 % vaskbar

Hårklipperens hode rengjøres enkelt ved å

skylles under springen. Hårklipperen er helt

vanntett.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Do-it-yourself-hårklipper QC5570/32

Spesifikasjoner

Klippesystem

Klipper, bredde: 41 millimeter

Antall lengdeinnstillinger: 13

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,5–15 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): med

2 millimeter

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Stor kam: 3–15 mm

Knivmateriale: Klipper, bredde

Presisjonskam: 1–3 millimeter

Enkel i bruk

Zoom-ring

Kan skylles i springen

Justerbare kammer

Skjerm: Ladeindikator

Strømsystem

Batteritype: NiMH

Ladetid: 1 time

Driftstid: opptil 60 minutter

Bruk: Med ledning / trådløs

Utforming

Form: Ergonomisk design

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Olje i pakken

Service

To års verdensomspennende garanti
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