
Gør det selv-
hårklipper

 
Selvslibende skær, skal aldrig
smøres

14 længder, 0-15 mm

1 time ledningsfri brug efter 1 t

Glatbarberingstilbehør

 

QC5580/32

Barber dit eget hoved
Klip og barber hovedet derhjemme, bevægeligt hoved som gør

det nemt at nå

180° bevægeligt hoved, så du nemt kan nå håret i nakken. Det bevægelige hoved

gør det betydeligt nemmere at nå. Giv dig selv en jævn og præcis hårklipning,

uden at du behøver at vride hoved og håndled af led. Du kan også sætte

tilbehøret fast for helbarbering af hovedet.

Design, der gør det nemt at nå

180° roterende skær, så det er nemt at nå.

Tilbehør til barbering af hoved

Performance

14 nemme længdeindstillinger fra 0 til 15 mm

Præcisionskam til helt trimmet hår.

Op til 60 minutters ledningsfri brug efter 1 times opladning

Designet til at holde i lang tid

Nem at anvende

Rundede spidser og kamme gør huden mindre irriteret

Selvslibende knive

Til brug med eller uden ledning

Gummigreb for maksimal kontrol

Batterilampen viser batteristatus

100 % vandtæt for nem rengøring



Gør det selv-hårklipper QC5580/32

Vigtigste nyheder

180° roterende hoved

Det bevægelige hoved giver dig total kontrol

over klipperens vinkel, så du nemt kan dreje

trimmerhovedet for at nå helt om bag nakken.

Tilbehør til hovedbarbering

Få et glatbarberet hoved uden at risikere snitsår

fra barberskraber. Klik tilbehøret fast for

barbering af hoved for perfekt og sikkert resultat

hver gang.

14 låsbare længdeindstillinger

Du vælger ønsket længde ved at dreje på

zoomhjulet på trimmerens greb. Med de to

trimmerkamme kan du klippe dit hår fra 0-15

mm, med 2 mm præcision mellem trinene.

Brug hårklipperen uden kam for en endnu

tættere klipning på 0,5 mm.

Præcisionskam

Præcision til de ekstra korte frisurer med

præcisionskammen (længdeindstillinger fra 0,5

mm-3 mm, med 0,5 mm mellem trinene.

Hudvenlig

De rundede kanter på skæret og kammene

forhindrer, at du river dig, og er skånsomme

mod huden.

Ledningsbaseret og ledningsfri brug

Bruges trådløs eller tilsluttet stikkontakten.

Selvslibende knive

De selvslibende skær i rustfrit stål forbliver

skarpe i længere tid og sikrer det bedste

resultat.

NiMh-strøm

Du kan både bruge hårklipperen med og uden

ledning. Det kraftfulde NiMh-batteri holder til

60 minutters brug efter 1 times opladning. Efter

10 minutters hurtigopladning kan du bruge

klipperen i 10 minutter, så den altid er klar, når

du har brug for den.

Batteriindikator med lys

Batterilampen lyser hvidt, når batteriet er fuldt

opladet og blinker orange, når der er 10

minutters batteritid tilbage.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 41 mm

Antal længdeindstillinger: 14

Længdeindstillinger: 0-15 mm

Præcision (interval): 2 mm mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Tilbehør til skaldet look: 0 mm

Stor kam: 3-15 mm

Præcisionskam: 1-3 mm

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Kan skylles under vandhanen

Justerbare kamme

Display: Opladeindikator

Strømkilde

Batteritype: NiMH

Opladningstid: 1 time

Driftstid: op til 60 minutter

Anvendelse: Med/uden ledning

Design

Facon: Ergonomisk design

Tilbehør

Opbevaringsetui

Rensebørste

Tilbehør til skaldet look

Olie medfølger

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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