
 

Hairclipper
series 3000

Hårklippare
 

Blad i rostfritt stål

13 längdinställningar

60 min. sladdlös anv. på 8 tim.
laddn.

Justerbar skäggkam och fodral

 

HC3424/80

HairClipper i 3000-serien – klipper dubbelt så
fort*
med DualCut-teknik för en snabbare, vassare klippning

HairClipper i 3000-serien har utformats för att hålla länge, ge dig en snygg frisyr

och önskat resultat. Den innovativa trimsaxen, bladen i rostfritt stål och de

justerbara skägg- och hårkammarna ger en snabb, vass klippning, gång på gång.

Du vet väl att du har 5 års garanti på denna produkt?

Prestanda
Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Exakt längdkontroll
Enkelt att välja och att låsa i 13 längdinställningar: 0,5 till 23 mm.

Med en skäggkam för 12 justerbara längder: 1 till 23 mm

Lättanvänd
60 minuters sladdlös användning efter 8 timmars laddning

Löstagbara blad för enkel rengöring

För lång hållbarhet
2 års garanti samt ytterligare 3 år om du registrerar produkten online

Hårt fodral för pålitlig förvaring

Bladen behöver aldrig smörjas



Hårklippare HC3424/80

Funktioner

DualCut-teknik

Kom igenom alla hårtyper med vår

avancerade DualCut-teknik, som kombinerar

en dubbelslipad trimsax med minskad

friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är

utformad för att prestera gång på gång, och

klipper hår dubbelt så snabbt som vanliga

Philips-klippare.*

Blad i rostfritt stål

Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa

som varar.

13 längdinställningar

Välja och lås enkelt den längdinställning du vill

ha med den justerbara kammen som har 12

längdinställningar från 1 mm till 23 mm, med

exakt 2 mm mellan varje längd. Du kan även

använda den utan kam för en nära klippning

på 0,5 mm.

Kraftfull användning med/utan sladd

Använd klipparen med eller utan sladd för

maximal effekt och frihet, med 60 minuters

sladdlös effekt efter 8 timmars laddning.

Enkel att rengöra

Klicka bara för att öppna det löstagbara

huvudet och snabbt frigöra och tvätta bladen.

5 års världsomfattande garanti

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att

hålla länge. De omfattas av en

världsomfattande garanti och har spänning för

användning i hela världen. Registrera enkelt

klipparen på www.philips.com/5years och lägg

till 3 år på din 2-åriga Philips-garanti, så att du

får en världsomfattande garanti på

sammanlagt 5 år.

Extra justerbar skäggkam

Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa den

längdinställning du vill ha, oavsett om du har

skägg eller vill ha perfekt skäggstubb. Fäst

bara den justerbara skäggkammen för 12

längdinställningar från 1 mm till 23 mm, med

exakt 2 mm mellan varje längd. Du kan även

använda den utan kam för en nära klippning

på 0,5 mm.

Hårt förvaringsfodral

Klipparen levereras med ett tillförlitligt hårt

fodral för komplett varaktighet, så att den

förvaras optimalt och kan ge ultimat effekt och

precision varje gång.

Ingen olja behövs

För enkelt underhåll och att spara dig tid

behövs ingen olja.



Hårklippare HC3424/80

Specifikationer

Klippsystem
Bredd på klippenheten: 41 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Antal längdinställningar: 13

Längdinställningar: Från 0,5 till 23 mm

Precision (stegens storlek): Med 2 mm

Skäggkam för precision: 1– 23 mm justerbar

skäggkam

Strömförsörjning
Användning: Med eller utan sladd

Laddningstid: 8 timmar

Drifttid: 60 minuter

Batterityp: Ni-MH

Lättanvänd
Rengöring: Tvättbara blad

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Service
2 års världsomfattande garanti: Ja, Över 3 år

med registrering

Förvaring
Väska: Hårt fodral

* Jämfört med tidigare modell från Philips
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