
 

Hårklipper med motorisert
lengdeinnstilling

Hairclipper series 7000

 
Selvslipende blad, trenger aldri
olje

60 lengder, 0,5-42 mm

120 min trådløs bruk / 1 t lading

 

HC7460/15 Ett klikk, fullstendig presisjon
Motorisert lengdejustering og smart minnefunksjon

Philips Hairclipper Series 7000 (HC7460) gir deg perfekt presisjon og kontroll over

hårklippen. Du kan velge mellom 60 forskjellige lengder med en presisjon på 0,2

mm. De selvslipende knivbladene i rustfritt stål skjærer to ganger så raskt som

Philips' tidligere modeller, slik at du får en skarp og nøyaktig klipp hver eneste

gang. Hårklipperen har en smart minnefunksjon som husker den siste

lengdeinnstillingen.

Stor presisjon og full kontroll

Digitalt display

60 lengdeinnstillinger fra 0,5 til 42 mm

Justerbar hårkam for best klipperesultat

Ytelse

Selvslipende stålkniver for langvarig skarphet

Motorisert lengdejustering

AutoTurbo øker klippehastigheten

Dobbeltslipt trimmesaks med redusert friksjon

Konstruert for å vare

Lett å bruke

Husker den sist brukte lengdeinnstillingen

2 t trådløs bruk etter 1 t lading



Hårklipper med motorisert lengdeinnstilling HC7460/15

Høydepunkter

Kontrollknapper

Det digitale displayet viser den valgte lengden

helt nøyaktig.

60 låsbare lengdeinnstillinger

Bruk kontrollknappene for å velge akkurat den

lengden du vil ha; velg mellom 60 forskjellige

innstillinger. Hvis du skal trimme håret, bruker

du kammen med en innstilling mellom 1 og 42

mm, avhengig av ønsket lengde. Du kan

finjustere den nøyaktige lengden ned til 0,2

mm. Bruk hårklipperen uten kam for å få kort

hårlengde og tett trimming (0,5 mm).

Tre justerbare hårkammer

Hårklipperen leveres med 3 justerbare kammer:

1–7 mm, 7–24 mm og 24–42 mm. På kammen

for lengder mellom 1 og 7 mm er trinnene for

finjustering 0,2 mm. På kammen for lengder

mellom 7 og 42 mm kan du finjustere med

1 mm om gangen. Hvis du vil ha en kort og tett

hårklipp, kan bruke hårklipperen uten kam for å

klippe helt ned i 0,5 mm.

Kniver i rustfritt stål

Selvslipende kniver i rustfritt stål for langvarig

skarphet

Motoriserte kammer

Still inn lengden mellom knappene. De

motordrevne trimmekammene stiller seg inn

automatisk når du endrer lengden med

knappene. Den innovative teknologien gjør at

du kan velge lengde med en nøyaktighet på

0,2 mm.

Automatisk turbo

Turbofunksjonen øker automatisk hastigheten

når du klipper tykt hår, slik at klippingen blir

jevnere.

DualCut-teknologi

Med dobbeltslipende blader og minimal

friksjon mellom knivbladene gir hårklipperne i

serien 9000 dobbelt så rask klipping som

forgjengeren. Hårklipperen gir ekstra skarp og

nøyaktig trimming og skjærer av flere hårstrå i

ett drag.

Husker siste lengdeinnstilling

Kammen går tilbake til sist brukte klippelengde

når du setter den på klipperen.

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.



Hårklipper med motorisert lengdeinnstilling HC7460/15

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

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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