
 

Præcisionstrimmer med
mini-barberhoved, vandtæt

Multigroom series 1000

 
Præcisionstrimmer med mini-
barberhoved

Selvslibende blade

AA-batteri medfølger

3 stubbekamme medfølger (1,3
og 5 mm)

 

MG1100/16

Præcise kanter og konturer
Præcise linjer og konturer

Til dig, der går op i en detaljeret styling, er Philips MULTIGROOM Serie 1000

perfekt. Med præcisionstrimmer og mini-barberhoved, der giver rene, fine linjer og

præcise detaljer, der definerer din stil. Med de medfølgende kamme kan du

trimme skægget helt op til 5 mm længde.

Form, afkant og definer stylingen af dit ansigt

Detaljetrimmer, der giver perfekte ansigtstræk

Dobbeltslebet skæreblade, der klipper dobbelt så hurtigt

Mini-barberhoved, der giver en flot finish ved kanterne

3 præcisionskamme, der sikrer en symmetrisk trimning af ansigtshår

Nem at rengøre

100 % vandtæt, og nem at rengøre

Børste til nem rengøring af præcisionstrimmeren

Nem at anvende

Håndtaget med ru overflade giver optimalt greb, selv når det er vådt

AA-batteri medfølger

Bygget til at holde

Knivene skal ikke smøres

Designet til at holde længere



Præcisionstrimmer med mini-barberhoved, vandtæt MG1100/16

Vigtigste nyheder

DualCut-præcisionstrimmer

Den 21 mm lange præcisionstrimmer hjælper

dig med symmetrisk trimning og formning af dit

ansigt (skægstubbe, gedeskæg, bakkenbarter,

nakke eller overskæg) med høj grad af kontrol

og synlighed.

DualCut-teknologi

Denne trimmer har dobbeltslebne blade, der

giver en skarp og præcis trimning. Funktionen

betyder, at du klipper flere hår for hvert strøg og

får en hurtigere trimning.

Hudvenlig detaljehaver

Når du har trimmet stubbene, kan du style dit

look med mini-barberhovedet. Fuldend din stil

med tilbehøret, der sikrer et rent og skarpt look.

3 præcisionskamme

Trim og vedligehold en ensartet længde på

dine skægstubbe, skæg, gedeskæg,

bakkenbarter og overskæg med 1 mm, 3 mm og

5 mm præcisionskamme til at klikke på.

100 % vandtæt

Skyl blot alle dele under vandhanen for at

rengøre dem grundigt. Alle dele er helt

vandtætte, så du kan også bruge trimmeren i

brusebadet.

Børste

Børsten holder kniven ren efter brug.

Blødt gummigreb

Håndtaget med ru overflade giver dig bedre

greb og kontrol, når du bruger næsetrimmeren

til mænd, og tænd/slukknappen er placeret, så

den er nem at betjene.

Litiumbatteri medfølger

AA-batteridrevet - trimmeren er klar til brug

med det samme.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Klippesystem

Præcisionsskægtrimmer: 21 mm (13/16")

Detaljeshaver: 21 mm (13/16")

Antal længdeindstillinger: 4

3 præcisionsskægkamme: 1, 3, 5 mm (1/32",

1/8", 3/16")

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Brugervenlig

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Rengøring: Vaskbar

Design

Farve: Sort og rød

Overflade: Plastik og gummi

Håndgreb: Blødt gummigreb

Strøm

Strømforsyning: AA-batteri

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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