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Eersteklas

Dubbelzijdig knipelement

 
QC5770/80

Professionele kapsels, gewoon thuis
met tot op de millimeter nauwkeurige dubbelzijdige precisietrimmer

Een uiterst nauwkeurige tondeuse van Philips dankzij lengtestanden die u in stappen van 1 mm instelt en een

geïntegreerde precisietrimmer. De contourvolgende 3D-kam is zeer comfortabel voor de huid en de uitdunkam

staat garant voor een natuurlijk resultaat.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Contourvolgende 3D-kam voor snelheid en comfort

Diamond-like carbon-technologie voor langdurige scherpte

Huidvriendelijke mesjes en kam voorkomen schrammen

Ultiem gebruiksgemak

Multifunctioneel display voor volledige controle

Opbergkoffer ter bescherming van alle onderdelen

Optimale power

Met of zonder snoer te gebruiken voor maximaal vermogen en bewegingsvrijheid

Sterke lithium-ionbatterij voor optimaal vermogensgebruik



tondeuse QC5770/80

Kenmerken Specificaties

Contourvolgende 3D-kam

De unieke 3-dimensionale contourvolgende

kam volgt perfect iedere ronding voor snel en

comfortabel resultaat.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Gebruik uw Philips-trimmer met of zonder

snoer dankzij de oplaadbare batterij voor

maximaal vermogen en bewegingsvrijheid.

Diamond-like carbon-technologie

De innovatieve diamond like carbon-

technologie zorgt ervoor dat het knipelement

langer scherp blijft.

Multifunctioneel display

Het multifunctionele display toont

batterijstatus, gekozen lengte-instelling in

millimeters en geeft aan of de optie voor

uitdunnen is in- of uitgeschakeld

Krachtige lithium-ionbatterij

Dit product beschikt over een krachtige lithium-

ionbatterij die razendsnel oplaadt. Met slechts

één uur laden geniet u 50 minuten van uw

product.

Opbergkoffer

Deze kwaliteitskoffer biedt opbergruimte en

bescherming voor alle accessoires

Huidvriendelijk

De unieke afgeronde mesjes en kamtanden

voorkomen wondjes.

 

Scheersysteem

Mesbreedte: 41/15 mm

Aantal lengte-instellingen: 38

Diverse lengtestanden: maximaal 42 mm

Precisie (grootte van stappen): per 1 mm

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Afgeronde uiteinden: Huidvriendelijk

Gebruiksgemak

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Voedingssysteem

Batterijtype: Li-ion

Oplaadtijd: 1 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Ontwerp

Vorm: Ergonomisch

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Kam

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Accessoires

Uitdunkam
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