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n här hårklipparen ger ultimat precision tack vare dess längdinställningar på 1 mm samt 
ss inbyggda precisionstrimmer. En 3D-konturföljande kam garanterar hudkomfort, och 
tunningskammen skapar en naturlig frisyr.

Bästa prestanda och fantastisk känsla
• Konturföljande 3D-kam för hastighet och komfort
• Med DLC-teknik förblir bladen vassa längre
• Hudvänliga blad och kam som förhindrar att du river dig

Maximalt användarvänlig
• Flerfunktionsdisplay för fullständig kontroll
• Förvaringsfodral som skyddar alla delar

Optimal kraft
• Med och utan sladd för maximal kraft och frihet
• Starkt litiumjonbatteri för optimal användning



 Konturföljande 3D-kam
Den unika 3-dimensionella konturföljande kammen 
följer varje kurva nära och ger dig ett snabbt och 
bekvämt resultat.

Med och utan sladd

Använd din produkt med eller utan sladd med det 
laddade batteriet för maximal effekt och frihet.

DLC-teknik (Diamond Like Carbon)
Med den innovativa DLC-tekniken förblir trimsaxen 
vass längre.

Flerfunktionsdisplay
Flerfunktionsdisplayen visar batteristatus, vald 
längdinställning i millimeter och om 
uttunningsalternativet är av eller på

Förvaringsfodral
Det högkvalitativa fodralet ger en förvaringslösning 
för alla tillbehör och skyddar dem mot skador

Hudvänlig
Spetsarna på de unikt rundade bladen och kammen 
förhindrar att du river dig.

Kraftfullt litiumjonbatteri
Den här produkten har ett kraftfullt litiumjonbatteri 
med snabbladdning, så du kan ladda produkten på 
bara 1 timme för 60 minuters användning.
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Klippsystem
• Bredd på klippenheten: 41/15 mm
• Antal längdinställningar: 38
• Längdinställningar: upp till 42 mm
• Precision (stegens storlek): med 1 mm
• Självslipande blad i rostfritt stål
• Trimsax: Knivar i rostfritt stål
• Rundade kanter: Hudvänlig

Lättanvänd
• Underhållsfri – ingen olja behövs

Strömförsörjning
• Batterityp: Litiumjon

• Laddningstid: 1-timmes
• Drifttid: 60 minuter

Design
• Form: Ergonomisk

Tillbehör
• Rengöringsborste
• Hårkam

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Tillbehör
• Uttunningskam
•
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