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Blad i rostfritt stål

13 längdinställningar

Användning med sladd

Inklusive skäggkam

 

HC3510/15

Enkel, jämn klippning
Snabbare klippning utan igensättning*

Få en klippning snabbt och enkelt. DualCut-teknik med självslipande blad klipper

dubbelt så fort*. Trim-n-Flow-tekniken har en kam som utformats för att

förhindra igensättning – så att du kan forma frisyren direkt.

Prestanda
Trim-n-Flow-teknik för kontinuerlig klippning

Dubbelslipade blad för två gånger snabbare klippning

Självslipande blad i rostfritt stål

Exakt längdkontroll
Välj enkelt och lås i 13 olika längdinställningar: 0,5 till 23 mm

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

Lättanvänd
Effektiv strömförsörjning för användning med sladd

Ergonomiskt handtag för bättre komfort och kontroll

Blad som är enkla att ta av för enkel rengöring

För lång hållbarhet
Underhållsfri, ingen olja behövs

2 års garanti samt 3 extra års garanti när du registrerar dig online



Hårklippare HC3510/15

Funktioner

Trim-n-Flow-teknik

Vår nya, innovativa kam är utformad så att

håret inte fastnar i klipparen. Du kan klippa

håret från början till slut, utan avbrott.

DualCut-teknik

Klipp alla hårtyper med vår avancerade

DualCut-teknik: en innovativ dubbelsidig

trimsax som klipper av hårstråna dubbelt så

snabbt som enkelsidiga blad.

Blad i rostfritt stål

Självslipande blad i rostfritt stål har otroligt

lång livslängd. Efter fem år fungerar de lika bra

som första dagen.

13 längdinställningar

Välj och lås i den längd du vill ha. Den

justerbara kammen har 12 låsta

längdinställningar från 1 mm till 23 mm, med

exakt 2 mm mellan varje längd. Ta bort

kammen helt så får du en nära trimning på 0,5

mm.

Effektiv användning med sladd

Den 1,8 m långa nätkabeln ger kontinuerlig

strömförsörjning.

Bekvämt grepp

HÅRKLIPPAREN i 3000-serien är utformad för

att vara bekväm och enkel att använda, samt

bekväm att hantera. Den särskilda strukturen

och greppet gör att du enkelt kan föra

hårklipparen runt huvudet och klippa allt hår.

Extra justerbar skäggkam

Oavsett om du har skägg eller vill ha en

perfekt stubb, fäster du den justerbara

skäggkammen och väljer en av 12 inställningar,

från 1 till 23 mm. Det finns exakt 2 mm mellan

varje längd. Om du vill ha en kortare stubb tar

du bort kammen helt så får du en hudnära

trimning.

Enkel att rengöra

Klicka bara för att ta av det löstagbara

huvudet så att du snabbt kan ta loss och

rengöra knivarna.

Underhållsfri
För enkelt underhåll och att spara dig tid

behövs ingen olja.

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.



Hårklippare HC3510/15

Specifikationer

Klippsystem
Trim-n-Flow-teknik

Bredd på klippenheten: 41 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Antal längdinställningar: 13

Precision (stegens storlek): Vid 2 mm

Längdinställningar: Från 0,5 till 23 mm

Tillbehör
Kam: Justerbar hårkam, Extra justerbar

skäggkam

Underhåll: Rengöringsborste

Lättanvänt
Rengöring: Löstagbar klippenhet, Tvättbara

blad

Användning: Endast sladd

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Effekt
Automatisk spänning: 100–240 V

Design
Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Service
2 års världsomfattande garanti: Ja, Över 3 år

med registrering

* Snabbare klippning utan igensättning – testad på

hårlängder upp till 19 mm, jämfört med tidigare kam

* Skär två gånger snabbare – jämfört med tidigare modell

från Philips
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