
hårklipper

HAIRCLIPPER Series
9000

 
Førsteklasses

Tosidig kutteelement

 
QC5770

Profesjonell hårklipping hjemme
med 1 mm tosidig presisjonstrimmer

Philips-hårklipperen gir deg størst mulig nøyaktighet takket være 1 mm-lengdeinnstillingene og integrert

presisjonstrimmer. 3D Contour-kammen sørger for komfort. Og hårtynningskammen gjør at hårklippen ser

naturlig ut.

Best mulig ytelse som føles fantastisk

Kam som følger 3D-konturene raskt og komfortabelt

Diamantlignende karbonteknologi gir langvarig skarphet

Kniver som er skånsomme mot huden, og kammer som forhindrer sår

Gir maksimal brukervennlighet

Multifunksjonell skjerm gir full kontroll

Oppbevaringseske for å beskytte alle deler

Gir optimal kraft

Nettdrevet og trådløs bruk for maksimal kraft og frihet

Kraftig li-ion-batteri for optimalt strømforbruk



hårklipper QC5770/80

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kam som følger 3D-konturene

Den unike kammen som følger 3D-konturene,

følger hver kurve nøyaktig, noe som gir deg

raske og komfortable resultater.

Kan brukes med og uten ledning

Bruk Philips-trimmeren med ledning eller

trådløst med oppladet batteri for maksimal

effekt og frihet.

Diamantlignende karbonteknologi

Den nyskapende diamantlignende

karbonteknologien sørger for at kutteelementet

holder seg skarpt lenger.

Multifunksjonell skjerm

Den multifunksjonelle skjermen viser

batteristatus, valgt lengde i millimeter og om

muligheten for hårtynning er slått av eller på.

Kraftig Li-Ion-batteri

Dette produktet har et kraftig litium-ion-batteri

med rask lading, slik at du kan lade produktet i

kun én time for 50 minutters bruk.

Oppbevaringseske

Kvalitetsesken oppbevarer og beskytter alt

tilbehøret

Hudvennlig

De unike avrundede tuppene på knivene og

kammene gjør at huden ikke blir ripet opp.

 

Kuttesystem

Kutter, bredde: 41/15 mm

Antall lengdeinnstillinger: 38

Utvalg av lengdeinnstilinger: opptil 42 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): med 1 mm

Selvslipende kniver i rustfritt stål

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Avrundede tupper: Hudvennlig

Enkel bruk

Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring

Strømsystem

Batteritype: Li-ion

Ladetid: 1 time

Driftstid: 60 minutter

Utforming

Form: Ergonomisk

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Kam

Service

To års verdensomspennende garanti

Tilbehør

Hårtynningskam

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering

og kassering og livstidspålitelighet.
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