
 

 

Philips Hairclipper series 
9000
Haartrimmer met 
gemotoriseerde kammen

Titaniummesjes
400 lengtestanden
180 min. draadloos/1 uur opladen
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RO Precision
et gemotoriseerde kammen
 HAIRCLIPPER Serie 9000 geeft u totale precisie en controle over uw kapsel. Met 

ecisiewiel, gemotoriseerde kammen, geheugenfunctie en een krachtig trimelement is 
t de enige tondeuse die steeds de verwachte resultaten geeft.

Ultieme precisie en controle
• Gebruikersinterface met precisiewiel
• 400 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 42 mm
• Instelbare kammen voor de beste knipresultaten

Performance
• Zelfslijpende titanium messen voor extra duurzaamheid
• Gemotoriseerde kammen voor eenvoudige lengtebepaling
• Auto Turbo voor een hoge knipsnelheid
• De extra duurzame ProMotor zorgt voor meer trimvermogen*
• Dubbel-geslepen knipelement knipt twee keer sneller*
• 2 jaar garantie

Gebruiksvriendelijk
• Onthoudt 3 haarlengte-instellingen per kam
• Gemakkelijk opladen en opbergen
• 180 minuten draadloos gebruik na 1 uur laden
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 Gebruikersinterface met precisiewiel

De gebruikersinterface met precisiewiel geeft 
u nauwkeurige feedback over de geselecteerde 
lengte. Ervaar het gevoel van het precisiewiel 
en kies eenvoudig uit meer dan 400 lengte-
instellingen. Blader snel door de lengte of ga er 
langzaam doorheen met kleine stappen van 0,1 
mm.

400 vergrendelbare lengtestanden

Gebruik het precisiewiel om de gewenste 
lengte precies te selecteren en in te stellen. 
Kies uit meer dan 400 lengtestanden van 1 tot 
42 mm, met precies 0,1 mm tussen elke lengte. 
Of gebruik de trimmer zonder kam voor een 
glad trimresultaat van 0,5 mm.

Titaniummesjes

De geavanceerde titaniummesjes zijn harder 
dan staal voor extra duurzaamheid. Daarnaast 
zijn de mesjes zelfslijpend voor langdurige 
prestaties en nauwkeurig knippen, keer op 
keer.

Gemotoriseerde kammen

Het gemotoriseerde lengte-instellingssyteem 
selecteert en vergrendelt de gewenste lengte. 
De motor drijft de kam aan en laat u kiezen uit 
lengtes met een verschil van maximaal 0,1 mm. 
Deze innovatieve technologie geeft u de 
zekerheid dat u altijd op de juiste lengte knipt 
en dat u keer op keer dezelfde resultaten 
behaalt.

ProMotor

De tondeuse bevat een duurzame ProMotor 
die is ontworpen voor meer vermogen en een 
hogere trimsnelheid om zelfs het dikste haar 
perfect te knippen.

DualCut-technologie

Knip elk haartype met onze geavanceerde 
DualCut-technologie, met een dubbel geslepen 
knipelement voor minder wrijving. Het 
innovatieve knipelement is ontworpen om haar 
twee keer zo snel te knippen als met gewone 
Philips-haartrimmers. Met de zekerheid van 
een robuuste stalen bescherming voor extra 
duurzaamheid.

Geheugenfunctie

Deze slimme trimmer onthoudt de laatst 
gekozen lengte en kan 3 andere lengtes opslaan 
voor elke opzetkam die u erop zet. Selecteer 
de gewenste lengte, houd de geheugenknop 
ingedrukt en de trimmer zal onmiddellijk uw 
instelling opslaan. U kunt dit doen voor drie 
verschillende lengtes.

Oplader en opbergetui

De trimmer wordt geleverd met een standaard 
waarmee opladen gemakkelijker en handiger 
wordt. Daarnaast wordt er een reisetui 
meegeleverd om de trimmer eenvoudig op te 
bergen.

3 instelbare kammen

De trimmer wordt geleverd met 3 verstelbare 
haarkammen: van 1 tot 7 mm, 7 tot 24 mm en 
24 tot 42 mm. Bevestig een van de kammen 
voor meer dan 400 vergrendelbare 
lengtestanden, met 0,1 mm tussen elke lengte. 
Of u kunt de trimmer zonder opzetkam 
gebruiken voor het trimmen op 0,5 mm.
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Kenmerken
Haartrimmer met gemotoriseerde kammen
Titaniummesjes 400 lengtestanden, 180 min. draadloos/1 uur opladen
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Scheersysteem
• Mesbreedte: 41 mm
• Knipelement: Titaniummesjes
• Aantal lengte-instellingen: 400
• Precisie (grootte van stappen): Per 0,1 mm
• Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 42 mm
• Lengteselectie: Gemotoriseerde kammen, 

Precisiewiel

Accessoires
• Accessoires: 3 haarkammen
• Etui
• Standaard: Oplader

Gebruiksgemak
• Schoonmaken: Afneembaar knipelement
• Onderhoudsvrij: Geen olie nodig
• Geheugenfunctie

Voedingssysteem
• Motor: Auto Turbo, ProMotor
• Batterijtype: Li-ion
• Bediening: Met of zonder snoer
• Gebruikstijd: 180 minuten
• Oplaadtijd: 1 uur

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie
•

ww.vandenborre
HC9490/15

Specificaties
Haartrimmer met gemotoriseerde kammen
Titaniummesjes 400 lengtestanden, 180 min. draadloos/1 uur opladen

* Vergeleken met vorige Philips-model
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