
 

Hårklipper

Hairclipper series
9000

 
Selvslipende metallblader

60 lengdeinnstillinger

120 min trådløs bruk / 1 t lading

 

HC9420/15 Philips' beste
Perfekt hårklipp med maksimal kraft.

HAIRCLIPPER 9000-serien gir deg fullstendig presisjon og full kontroll over

hårklippen med bare ett klikk. Hårklipperen har motoriserte kammer og en

kutteenhet med høy ytelse, noe som alltid gir resultatene du forventer.

Stor presisjon og full kontroll

Kontrollknapper

Enkelt å velge og låse i 60 lengdeinnstillinger: 0,5 til 42 mm

Justerbare hårkammer for den beste hårklippen

Ytelse

Selvslipende metallblader

Motoriserte kammer for enkle lengdevalg

Automatisk turbo for raskere klipping

To års garanti

Lett å bruke

Husker den lengdeinnstillingen du brukte sist

120 minutter med trådløs bruk etter én times lading



Hårklipper HC9420/15

Høydepunkter

Kontrollknapper

Det intuitive brukergrensesnittet sørger for

nøyaktige lengdeinnstillinger. Bruk knappene

for enkelt å velge og låse i mer enn

60 lengdeinnstillinger. Gå raskt gjennom

lengdene, eller gå langsomt gjennom hvert

trinn på 0,2 mm.

60 låsbare lengdeinnstillinger

Bruk kontrollknappene for å velge og låse den

lengden du ønsker, blant mer enn

60 lengdeinnstillinger. Bruk kammen til å

trimme med nøyaktig 0,2 mm mellom hver

lengde fra 1–7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller

du kan bruke den uten kammen for en tett

trimming på 0,5 mm.

Tre justerbare hårkammer

Hårklipperen leveres med tre justerbare

hårkammer: fra 1 til 7 mm, 7 til 24 mm og 24 til

42 mm. Bare fest på en av kammene for å få

mer enn 60 låsbare lengdeinnstillinger – med

nøyaktig 0,2 mm mellom hver lengde fra 1–

7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller du kan bruke

klipperen uten kammen for en tett trimming på

0,5 mm.

Motoriserte kammer

Det motoriserte systemet for

lengdeinnstillinger velger og låser ønsket

lengdeinnstilling. Motoren driver kammen og

lar deg velge mellom lengder med en presisjon

på opptil 0,2 mm. Denne

nyskapende teknologien sørger for at du

klipper håret til ønsket lengde, slik at du blir

fornøyd med resultatet.

Automatisk turbo

Turbo-funksjonen øker automatisk hastigheten

på klipperen når du klipper tykt hår, noe som

gir en perfekt klipp helt enkelt.

Husker siste lengdeinnstilling

Kammen går tilbake til den lengdeinnstillingen

du brukte sist, når klipperen slås på.

Kraftig ledningsfri bruk

Bruk hårklipperen uten ledning for maksimal

effekt og frihet. Det kraftige Litium-ion-batteriet

gir opptil 120 minutter med trådløs bruk etter én

times lading. Kan brukes med og uten ledning.

To års verdensomspennende garanti

Alle våre pleieprodukter er laget for å vare. De

leveres med en 2-års verdensomspennende

garanti og er kompatible med global spenning.

Selvslipende metallblader

Selvslipende stålblader for langvarig skarphet



Hårklipper HC9420/15

Spesifikasjoner

Klippesystem

Klipper, bredde: 41 mm

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Antall lengdeinnstillinger: 60

Presisjon (størrelsen på trinnene):

0,2 mm / 1 mm

Utvalg av lengdeinnstilinger: Fra 0,5 til 42 mm

Lengdevalg: Kontrollknapper, Motoriserte

kammer

Tilbehør

Tilbehør: Tre hårkammer

Veske: Reiseetui

Enkel i bruk

Rengjøring: Avtakbar kutteenhet

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Minnefunksjon

Strømsystem

Motor: Automatisk turbo

Batteritype: Li-ion

Drift: Bruk med ledning og trådløs

Driftstid: 120 minutter

Ladetid: 1 time

Service

To års verdensomspennende garanti

* Sammenlignet med den foregående modellen fra

Philips
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