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CloseCut
Tett barbering, til og med på halsen

En tett og komfortabel barbering til en overkommelig pris med Flex & Float-

systemet kombinert med CloseCut-blader. Nå tilgjengelig med Phillips Trimmer

3000 som fjerner uønsket nese- og ørehår.

Behagelig nært
CloseCut-blader, slitesterke og selvslipende for en tett barbering

Justerer seg etter alle konturene i ansiktet og på halsen
Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Lett å bruke
Ergonomisk utformet grep for enkel håndtering

Kan brukes med ledning og trådløst

35+ minutter med barbering, 1 times lading

Perfekt til å trimme kinnskjegg og bart

Ladeindikator

2-i-1-nese- og ørehårstrimmer

2-års garanti, global spenning og utskiftbare blader
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Høydepunkter

CloseCut-blader

CloseCut-bladene er utformet for presisjon,

slik at du alltid får en tett barbering. De

slitesterke, selvslipende bladene blir ikke

sløve, så du kan alltid barbere deg raskt og

effektivt.

Flex & Float

Justerer seg automatisk etter alle konturene i

ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere

barbering

35+ minutter med barbering

Du får 35+ minutters barberingstid, som

tilsvarer rundt 14 barberinger, etter 1 times

lading. Koble den til i 3 minutter, og du får nok

strøm til én barbering.

Kan brukes med og uten ledning

Kan brukes med ledning og trådløst

Pop-up-trimmer

Finpuss utseendet ved å bruke pop-up-

trimmeren. Perfekt for å vedlikeholde en bart

og trimme kinnskjegg.

Batterilampe

Ladeindikator

Godt grep for optimal håndtering

Dette ergonomisk utformede grepet gjør

håndteringen enkel, noe som gir en behagelig

barbering.

Nese- og ørehårstrimmer følger med

Philips Nosetrimmer i 1000-serien trimmer

uønsket nese- og ørehår med en kraftig

trimmer i forkrommet stål. Trimmerens unike

Safe-Guard-teknologi forhindrer sår og kutt og

sørger for en hudvennlig trimming.

Laget for å vare

Alle våre barbermaskiner leveres med en 2-års

verdensomspennende garanti og kan tilpasse

til alle spenninger. De langvarige bladene

trenger bare å byttes etter to år.
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat
Følger konturene: Flex & Float-system

Barberingssystem: CloseCut

Enkel i bruk
Skjerm: Ladeindikator

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Drift: Bruk med og uten ledning

Tilbehør
Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende

deksel

Pop-up-trimmer

Nesetrimmer følger med

Drift
Driftstid: 35 min

Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 1 time

Service
Erstatningshode: Skift annet hvert år med

HQ56
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