
 

Skäggtrimmer med
exakt precision

Multigroom series
1000

 
DualCut-precisionstrimmer

Tillbehör för precisionsrakning

Går att skölja, AA-batteri

3 precisionskammar

 

MG1100/16

Exakta kanter och konturer
Trimma, forma och raka för att få den stil du vill ha

Philips MULTIGROOM Serie 1000 trimmar, formar och rakar ditt ansiktshår till

perfektion. DualCut Trimmern samt kammarna trimmar och formar skägget, och

med precisionstillbehöret kan du skapa perfekta linjer, konturer och andra detaljer

på ett exakt sätt.

Forma, trimma och skapa exakta konturer

Precisionstrimmer för perfekta ansiktsdetaljer

Vassare blad* för perfekta kanter med DualCut-teknik

Precisionsrakapparat för perfekta linjer och konturer

3 precisionskammar för en jämn trimning av ansiktshår

Enkel att rengöra

Går att skölja under rinnande vatten

Medföljande borste för enkel rengöring av precisionstrimmern

Lättanvänd

Bra grepp och kontroll, även när den är våt

AA-batteri medföljer

För lång hållbarhet

Bladen behöver inte oljas

2 års garanti



Skäggtrimmer med exakt precision MG1100/16

Funktioner

DualCut-precisionstrimmer

Precisionstrimmern på 21 mm hjälper dig att

trimma jämnt och forma stilen du är ute efter

(för stubb, bockskägg, polisonger, nacklinje

eller mustasch) med hög kontroll och synlighet.

DualCut-teknik

DualCut-teknik innebär en kombination av en

dubbelslipad trimsax med en särskild teknik för

låg friktion.

Hudvänlig precisionsrakapparat

Detaljskärbladet på 21 mm är speciellt utformat

för att komma åt ordentligt vid svåråtkomliga

områden. Den har dessutom betydligt mer

precision än ett enstaka blad, vilket gör din

rakning både hudvänlig och precis.

3 precisionskammar

Trimma och behåll en enhetlig längd på stubb,

skägg, bockskägg, polisonger och mustasch

med precisionskammarna med klickfäste på

1 mm, 3 mm och 5 mm.

Vattentät

Trimmern och kammarna är lätta att rengöra

under kranen.

Borste

Rengör även bladet med den medföljande

borsten

Mjukt gummigrepp

Med det mjuka gummihandtaget får du ett

optimalt grepp även skäggtrimmern är blöt så

att du kan använda apparaten med bättre

kontroll.

AA-batteri medföljer

AA batteridriven, trimmern är klar att användas

direkt.

2 års världsomfattande garanti

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att

hålla länge. Trimmern levereras med en 2-

årsgaranti.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Skäggtrimmer med exakt precision MG1100/16

Specifikationer

Klippsystem

Precisionsskäggtrimmer: 21 mm

Detaljskärblad: 21 mm

Antal längdinställningar: 4

3 precisionskammar för skägget: 1, 3, 5 mm

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste

Lättanvänd

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Rengöring: Tvättbar

Design

Färg: Svart och röd

Legering: Plast och gummi

Handtag: Mjukt gummigrepp

Effekt

Strömförsörjning: AA-batteri

Service

2 års världsomfattande garanti
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