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Philips Headgroom
doe-het-zelf haartrimmer

Easy Reach 180°
Pro

QC5580/32

Scheer uw eigen hoofd
Met het unieke scheerhoofd met draaihoek van 180º bereikt u zelfs de lastigste plekken. 
Zo krijgt u elke keer weer een gelijkmatig en nauwkeurig resultaat. Of bevestig het 
hulpstuk voor het scheren van het hoofd voor een volledig gladde afwerking.

Ontworpen voor optimaal bereik
• Scheerhoofd met draaihoek van 180° voor optimaal bereik.
• Hulpstuk voor een perfect gladgeschoren hoofd

Prestaties
• 14 eenvoudig te vergrendelen lengte-instellingen van 0 tot 15 mm.
• 2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages.
• Tot 60 minuten draadloos gebruik na 1 uur opladen
• Precisiekam voor een korte militaire stijl.

Eenvoudig te gebruiken
• Afgeronde uiteinden en kammen voorkomen huidirritatie
• Rubberen greep voor maximale controle
• Zowel met als zonder snoer te gebruiken
• 100% wasbaar voor eenvoudig schoonmaken
• Batterijlampje geeft de batterijstatus weer
• Zelfslijpende mesjes
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Kenmerken
Doe-het-zelf haartrimmer
Easy Reach 180° Pro 

 Scheerhoofd met draaihoek van 180°

Het roterende hoofd geeft u de totale controle 
over de hoek van de trimmer, dus u kunt het 
hoofd draaien om zelfs de moeilijkste gebieden 
met gemak te bereiken.

Hulpstuk voor scheren van het hoofd

Voor een perfect glad scheerresultaat zonder 
sneetjes of snijwonden. Bevestig het hulpstuk 
voor het scheren van het hoofd voor keer op 
keer een onberispelijke afwerking.

14 vergrendelbare lengtestanden

Draai het geïntegreerde zoomwiel onder de 
kop van de trimmer en stel de gewenste 
lengtestand in. Twee kammen verzorgen 
lengte-instellingen van 1 mm tot 15 mm, met 
precies 2 mm tussen elke lengte. Gebruik de 
speciale precisiekam voor het snijden ... of 
gebruik de trimmer zonder een kam voor het 
trimmen op 0,5 mm.

100% wasbaar

Kan onder de kraan worden schoongemaakt.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van 
duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 
jaar wereldwijde garantie en zijn geschikt voor 
alle voltages.

Rubberen greep

Door de zachte, rubberen greep ligt hij 
optimaal in de hand voor een betere 
beheersing tijdens het gebruik.

Huidvriendelijk

De afgeronde randen van de mesjes en 
kammen voorkomen wondjes.

Met of zonder snoer te gebruiken

Draadloos of met de stekker in het 
stopcontact.

NiMh-accu

Gebruik met of zonder snoer voor flexibiliteit. 
De krachtige lithium-ionbatterij gaat tot wel 60 
minuten mee na 1 uur opladen. Een snelle 
laadbeurt van 10 minuten geeft een 
gebruiksduur van 10 minuten. Het apparaat is 
dus klaar voor gebruik wanneer u dat wilt.

Acculampje

Het batterijlampje brandt wit als de batterij 
volledig is opgeladen en knippert oranje als er 
nog 10 minuten over zijn.

Precisiekam
Extra nauwkeurigheid voor de extra korte 
kapsels met een speciale kam (lengtestanden 
instelbaar van 0,5 tot 3 mm, in stappen van 0,5 
mm).
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Specificaties
Doe-het-zelf haartrimmer
Easy Reach 180° Pro 

Scheersysteem
• Mesbreedte: 41 mm
• Aantal lengte-instellingen: 14
• Diverse lengtestanden: 0 - 15 mm
• Precisie (grootte van stappen): per 2 mm
• Knipelement: Roestvrijstalen messen
• Hulpstuk voor gladscheren: 0 mm
• Grote kam: 3-15mm
• Precisiekam: 1 - 3 mm

Gebruiksgemak
• Zoomring: Eenvoudig in te stellen lengtestanden
• Kan onder de kraan worden gereinigd
• Instelbare kammen
• Display: Oplaadindicator

Voedingssysteem
• Batterijtype: NiMh
• Oplaadtijd: 1 uur
• Gebruikstijd: Maximaal 60 minuten
• Gebruik: Met snoer/snoerloos

Ontwerp
• Vorm: Ergonomisch ontwerp

Accessoires
• Opbergetui
• Reinigingsborsteltje
• Hulpstuk voor gladscheren
• Olie in pakket

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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