
 

Vaskbar hårklipper

Hairclipper series
5000

 
Trim-n-Flow PRO-teknologi

28 lengdeinnstillinger (0,5–
28 mm)

75 min trådløs bruk / 8 t lading

100 % vaskbar

 

HC5612/15

Rask og jevn hårklipp
Avklippet hår fjernes raskt bort for 2x raskere* klipping

Få en jevn hårklipp takket være DualCut og Trim-n-Flow Pro-teknologi. Den nye

kamdesignen forhindrer at hår i alle lengder sitter fast i kammen, slik at du kan fikse

frisyren i én omgang.

Ytelse

Avklippet hår fjernes raskt bort for 2x raskere* klipping

Dobbeltslipte kniver for dobbelt så rask klipping

Selvslipende kniver i rustfritt stål

Lett å bruke

Velg 28 lengdeinnstillinger med zoom-hjulet: 0,5 til 28 mm

Trådløs bruk i opptil 75 minutter

Ergonomisk håndtak for større komfort og kontroll

100 % vaskbar** for enkel og rask rengjøring

2 mm skjeggstubbkam som klikkes på

Laget for å vare

Null vedlikehold sparer deg for tid og bry

2 års garanti



Vaskbar hårklipper HC5612/15

Høydepunkter

Trim-n-Flow Pro-teknologi

Den innovative kamdesignen gjør at avklippet

hår fjernes raskt bort fra knivene under bruk.

Dette gjør at selv langt hår ikke setter seg fast i

kammen, slik at du kan klippe helt uten

avbrudd.

DualCut-teknologi

Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte

DualCut-teknologien: en nyskapende,

dobbeltsidig kutteenhet som kutter håret

dobbelt så raskt som enkeltsidige kniver.

28 låsbare lengdeinnstillinger

Vri zoom-hjulet for å velge og låse

lengdeinnstillingen du ønsker. De to justerbare

kammene klipper mellom 3 og 28 mm, med

nøyaktig 1 mm mellom hver lengde. Bruk

skjeggstubbkammen på 2 mm for kort hårklipp

eller for å trimme skjegget. Ta av kammen helt

for å klippe helt ned til 0,5 mm.

Kan brukes med og uten ledning

Hårklipperen har et kraftig batteri som gir opptil

75 minutters bruk uten ledning etter åtte timers

lading. Dette gir deg maksimal kraft og frihet.

100 % vaskbar**

Hårklipperen er vanntett for enkel, problemfri

rengjøring under springen. Skyll grundig med

vann, så er hårklipperen like klar til bruk som

den dagen du kjøpte den.

Kniver i rustfritt stål

Selvslipende kniver i rustfritt stål er utrolig

holdbare. Selv etter 5 år kutter de like godt som

fra første gangs bruk.

Komfortabelt grep

Hair Clipper Series 3000 er designet slik at

den er behagelig å bruke, lett å håndtere og

enkel å betjene. Den spesielle strukturen og

håndtaket gjør at du enkelt kan bevege

klipperen og klippe håret på hele hodet.

Ingen vedlikehold

Spar tid og bry med selvslipende kniver som

holder seg like skarpe som da klipperen var ny,

selv etter fem år. Hårklipperen er 100 %

vaskbar** for rask og enkel rengjøring under

springen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Vaskbar hårklipper HC5612/15

Spesifikasjoner

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Kam: En skjeggkam, 2 hårkammer (lang og

kort)

Klippesystem

Klipper, bredde: 41 millimeter

Antall lengdeinnstillinger: 28

Presisjon (størrelsen på trinnene): Med

1 millimeter

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Utvalg av lengdeinnstilinger: Fra 0,5 til

28 millimeter

Enkel i bruk

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Rengjøring: 100 % vaskbar**

Drift: Bruk med og uten ledning

Service

To års verdensomspennende garanti

Drift

Batteritype: Ni-MH

* Sammenlignet med den foregående modellen fra

Philips

* *Rengjøres kun med vann
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