
 

Presisjonstrimmer med
mini-barberhode, vanntett

Multigroom series 1000

 
3 detaljkammer inkludert (1, 3
og 5mm)

100% vanntett for enkel
rengjøring

AA-batteri følger med

Selvslipende blad, trenger aldri
olje

 

MG1100/16

Presise kanter og konturer
Nøyaktige kanter og konturer

For deg som legger vekt på detaljene når du styler, er Philips MULTIGROOM Serie

1000 perfekt. Presisjonstrimmeren og mini-barberhodet former detaljene på

skjegget og gjør det lett å skape perfekte linjer, konturer og andre detaljer med

stor nøyaktighet. Med trimmekammene som følger med kan du også trimme

skjegget opp til 5 mm lengde.

Få velfrisert og veldefinert ansiktshår

Detaljtrimmer for perfekt ansiktshår

Skjærebladene er dobbeltslipte for raskere trimming

Mini-barberhode gir en pen finish rundt kantene

Tre presisjonskammer for jevn trimming av ansiktshår

Enkel å gjøre ren

100% vanntett for enkel rengjøring

Børste for enkel rengjøring av presisjonstrimmeren

Lett å bruke

Enkelt å holde og kontrollere, selv når det er vått

AA-batteri følger med

Laget for å vare

Knivene behøver aldri å oljes

Designet for å holde lenge



Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett MG1100/16

Høydepunkter

DualCut-presisjonstrimmer

Presisjonstrimmeren på 21 mm hjelper deg

med å trimme og forme ansiktshår

(skjeggstubber, fippskjegg, kinnskjegg, nakken

eller bart) med stor kontroll og god oversikt.

DualCut-teknologi

Denne trimmeren har dobbeltslipte blad som

gir en ekstra skarp og nøyaktig trimming.

Denne funksjonen gjør at du skjærer flere

hårstrå i ett og samme drag.

Hudvennlig detaljbarbermaskin

Etter at du har trimmet ferdig, kan du fiffe opp

stilen med mini-barberhodet. Tilbehøret gjør

det enkelt å komme til med presisjon og

finpusse kantene.

Tre presisjonskammer

Trim og sørg for lik lengde på skjeggstubber,

skjegget, fippskjegget, kinnskjegget og barten

med presisjonskammene på 1 mm, 3 mm og

5 mm som klikkes på.

Vannbestandig

For enkel rengjøring kan alle delene skylles

under springen. Alt er helt vanntett, så du kan

til og med bruke trimmeren i dusjen.

Børste

Børsten brukes til å rengjøre knivbladet etter

bruk.

Mykt gummigrep

Dette myke gummigrepet gir et godt grep, selv

når det er vått, noe som gir bedre kontroll når

du bruker apparatet.

AA-batteri følger med

AA-batteridrevet - trimmeren er klar til bruk

umiddelbart.

To års verdensomspennende garanti

Philips Grooming Kit har to års

verdensomfattende garanti. Våre trimmere er

laget for å holde. De trenger aldri å smøres, og

de er kompatible med de forskjellige elektriske

standardene rundt om i verden.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.

 



Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett MG1100/16

Spesifikasjoner

Klippesystem

Presisjonsskjeggtrimmer: 21 mm (13/16")

Detaljskjærehode: 21 mm (13/16")

Antall lengdeinnstillinger: 4

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

1/8", 3/16")

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Enkel i bruk

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Rengjøring: Alt kan vaskes

Utforming

Farge: Svart og rød

Overflate: Plast og gummi

Håndtak: Mykt gummigrep

Drift

Strømforsyning: AA-batteri

Service

To års verdensomspennende garanti
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