
hårklipper

Hairclipper series
9000

 
Premium

Dobbeltsidet skæreenhed

 
QC5770/80

Professionel klipning derhjemme
med 1 mm dobbeltsidet præcisionstrimmer

Med denne hårklipper får du den ultimative præcision takket være længdeindstillinger på 1 mm og integreret

præcisionstrimmer. Den konturfølgende 3D-kam garanterer behagelig hudpleje, og kammen til hårudtynding

giver en naturligt udseende frisure.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Konturfølgende 3D-kam – hurtigt og komfortabelt

DLC-teknologi (Diamond Like Carbon) bevarer skarpheden længere

Hudvenlige knive og kamme, så rifter undgås

Maksimal brugervenlighed

Multifunktionelt display giver fuld kontrol

Opbevaringsetui, der beskytter alle dele

Giver optimal kraft

Til brug med eller uden ledning for optimal styrke og frihed

Kraftigt litiumionbatteri giver optimal effekt



hårklipper QC5770/80

Vigtigste nyheder Specifikationer

3D-kam, der følger konturerne

Den unikke 3-dimensionelle konturfølgende

kam følger enhver kurve tæt og sikrer hurtige og

behagelige klipninger.

Til brug med eller uden ledning

Brug din trimmer fra Philips med eller uden

ledning med det genopladelige batteri, så du

opnår maksimal effekt og bevægelsesfrihed.

DLC-teknologi (Diamond Like Carbon)

Den innovative DLC-teknologi (Diamond Like

Carbon) sikrer, at skærene holder sig skarpere

længere.

Multifunktionelt display

Det multifunktionelle display viser batteristaus,

den valgte længde i mm, samt om funktionen

til hårudtynding er slået til eller fra

Kraftfuldt litiumionbatteri

Dette produkt har et kraftigt litiumionbatteri

med hurtig opladning, så du på bare 1 time kan

oplade produktet til 50 minutters brug.

Opbevaringsetui

Opbevaringsetui i høj kvalitet til alt tilbehøret,

som beskyttes imod skader

Hudvenlig

De unikke afrundede knive og kamspidser er

skånsomme mod huden.

 

Klippesystem

Klippebredde: 41/15 mm

Antal længdeindstillinger: 38

Længdeindstillinger: op til 42 mm

Præcision (interval): af 1 mm

Selvslibende knive i rustfrit stål

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Afrundede spidser: Hudvenlig

Brugervenlig

Vedligeholdelsesfri – skal ikke olieres

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Opladningstid: 1 time

Driftstid: 60 minutter

Design

Facon: Ergonomisk

Tilbehør

Rensebørste

Hårkam

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tilbehør

Kam til hårudtynding
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