
 

 

Philips Headgroom
gör-det-själv-hårklippare

• Easy Reach 180°
• Pro
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0° roterande huvud så att du enkelt kommer åt på de svåraste ställena. Nu kan du ge 
 själv en helt jämn och exakt hårklippning varje gång. Du kan även sätta fast tillbehöret 
 huvudrakning för ett helt jämnt resultat.

Design som gör det enkelt att komma åt
• 180° roterande huvud för enkel åtkomst.
• Tillbehör för huvudrakning som ger ett helt jämnt resultat.

Prestanda
• 14 enkla längdinställningar från 0 till 15 mm.
• Precisionskam för kort snagg.
• Upp till 60 minuters sladdlös användning efter en 1 timmes laddning.
• 2 års garanti, spänning för användning i hela världen

Lättanvänd
• Rundade spetsar och kammar gör huden mindre irriterad
• Självslipande blad
• Med och utan sladd
• Gummihandtag för bästa kontroll
• Batterilampan visar batteristatusen
• Tvättbar för enkel rengöring



 180° roterande huvud

Det roterande huvudet ger dig total kontroll 
över klipparens vinkel, så du kan vrida huvudet 
och enkelt nå även de svåraste områdena.

Tillbehör för huvudrakning

Få en fullkomligt slät rakning utan skärsår. Sätt 
bara enkelt på tillbehöret för huvudrakning för 
ett perfekt resultat varje gång.

14 längdinställningar

Vrid det integrerade zoomhjulet under 
klipparens huvud för att välja och att låsa 
längdinställningen du vill ha. Två kammar 
tillhandahåller längdinställningar från 1 mm till 
15 mm, med exakt 2 mm mellan varje längd. 
Använd den särskilda precisionskammen för 
snagg ... eller använd klipparen utan kam för en 
nära klippning på 0,5 mm.

Precisionskam

Extra precision för de extra korta frisyrerna 
med en särskild kam (längdinställningar från 0,5 
mm till 3 mm, med 0,5 mm-steg).

Hudvänlig

De rundade kanterna på bladen och kammarna 
förhindrar att du river dig och är skonsamma 
mot huden.

Med sladd och kraftfull sladdlös 
användning

Använd den sladdlös eller ansluten.

Självslipande blad

De självslipande bladen i rostfritt stål förblir 
vassa längre och gör att produkten fungerar på 
bästa sätt.

NiMH-ström

Du kan använda apparaten med eller utan 
sladd. Det kraftfulla NiMh-batteriet 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.

Batterilampa

Batterilampan lyser med ett vitt sken när 
batteriet är fulladdat och blinkar orange när 10 
minuter återstår.
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Klippsystem
• Bredd på klippenheten: 41 mm
• Antal längdinställningar: 14
• Längdinställningar: 0–15 mm
• Precision (stegens storlek): med 2 mm
• Trimsax: Knivar i rostfritt stål
• Tillbehör för huvudrakning: 0 mm
• Stor kam: 3–15 mm
• Precisionskam: 1–3 mm

Lättanvänd
• Zoomring: Du kan enkelt justera 

längdinställningarna
• Rengöring under kranen
• Justerbara rörliga kammar
• Teckenfönster: Laddningsindikator

Strömförsörjning
• Batterityp: NiMh
• Laddningstid: 1-timmes
• Drifttid: upp till 60 minuter
• Användning: Med sladd/utan sladd

Design
• Form: Ergonomisk design

Tillbehör
• Förvaringsfodral
• Rengöringsborste
• Tillbehör för huvudrakning
• Olja i förpackningen

Service
• 2 års världsomfattande garanti
•
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