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CloseCut
Tæt barbering, selv på halsen

En tæt og behagelig barbering til en overkommelig pris takket være Flex & Float

systemet kombineret med CloseCut skær. Fås nu med næse- og

ørehårstrimmeren 3000 fra Philips til at trimme uønskede næse- og ørehår.

Behageligt tæt
CloseCut-skær, holdbare og selvslibende, der giver en tæt barbering

Tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen
Flex & Float tilpasser sig ansigtets og halsens konturer

Nem at anvende
Ergonomisk designet greb, der sikrer nem håndtering

Kan bruges med ledning og trådløs

35+ barberingsminutter, 1 timers opladning

Perfekt til at trimme bakkenbarter og overskæg

Opladeindikator

2-i-en næse- og ørehårstrimmer

2 års garanti, spænding i hele verden og udskiftelige skær
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Vigtigste nyheder

CloseCut-skær

CloseCut-skærene er præcisionsfremstillede

og giver en pålidelig, tæt barbering hver gang.

De holdbare, selvslibende skær slides ikke, så

din barbering forbliver effektiv og hurtig.

Flex & Float

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet

og på halsen og giver en tættere barbering

35+ barberingsminutter

Du får 35+ minutters barbering – det er ca. 14

barberinger – efter 1 times opladning. Slut den

til i 3 minutter, og du har nok strøm til én

barbering.

Til brug med eller uden ledning

Kan bruges med ledning og trådløs

Pop-up-trimmer

Gør dit look perfekt med pop-up-trimmeren.

Perfekt til at holde overskæg og bakkenbarter

trimmet.

Batteriindikator med lys

Opladeindikator

Behageligt greb til optimal håndtering

Dette ergonomisk designede greb sikrer nem

håndtering, så din barbering bliver behagelig.

Næse- og ørehårstrimmer medfølger

Philips næsetrimmer i 1000-serien trimmer

uønskede næse- og ørehår med en kraftfuld

trimmer af forkromet stål. Trimmerens unikke

Safe-Guard-teknologi forhindrer sår og rifter

og sikrer derved en hudvenlig trimning.

Bygget til at holde

Alle vores shavere leveres med 2 års garanti i

hele verden og kan tilpasses til enhver

spænding. De langtidsholdbare skær skal kun

udskiftes hvert andet år.
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Specifikationer

Barberingsresultat
Konturfølgende: Flex & Float-system

Barberingssystem: CloseCut

Brugervenlig
Display: Opladeindikator

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Betjening: Brug med og uden ledning

Tilbehør
Vedligeholdelse: Rensebørste,

Beskyttelsesdæksel

Pop-up-trimmer

Næsehårstrimmer medfølger

Strøm
Driftstid: 35 min

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Service
Udskiftningsskær: Udskift hvert andet år med

HQ56
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