
 

6-in-1, gezicht

Multigroom series
3000

 
6 hulpstukken

Zelfslijpende stalen mesjes

Tot 60 min. gebruikstijd

Afspoelbare opzetstukken

 

MG3715/14

Alles-in-één trimmer
6-in-1 trimmer

Probeer op elke dag van de week een nieuwe look met deze duurzame alles-in-

één trimmer. Met de 6 hoogwaardige hulpstukken kunt u op eenvoudige wijze de

gewenste look creëren voor uw gezichtshaar.

Trimresultaten

Zelfslijpende, huidvriendelijke mesjes voor een perfecte trimbeurt

Veelzijdigheid

Trim en style uw gezicht met 6 hulpstukken

De trimmer definieert de randen van de baard en de hals om uw look af te maken

Neustrimmer verwijdert voorzichtig ongewenst neus- en oorhaar

4 kammen om uw gezicht te trimmen

Gebruiksvriendelijk

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig

Gebruikstijd: tot 60 minuten snoerloos gebruik per oplaadbeurt

Afspoelbare opzetstukken voor eenvoudig schoonmaken

Opbergetui voor eenvoudig opbergen en meenemen



6-in-1, gezicht MG3715/14

Kenmerken

Zelfslijpende mesjes

Een perfecte trimbeurt, keer op keer. De stalen

mesjes schuiven licht tegen elkaar aan en

slijpen zichzelf als ze worden gebruikt.

Hierdoor zijn de messen na 3 jaar gebruik nog

net zo scherp als op dag 1.

6 hulpstukken voor het gezicht

Met deze alles-in-één trimmer trimt en stylet

gemakkelijk uw gezichtshaar.

Trimmer

Gebruik de trimmer zonder kam voor nette,

scherpe lijnen langs de randen van uw baard

en hals. De zelfslijpende mesjes van de

trimmer blijven zelfs na 3 jaar gebruik nog net

zo scherp als op dag 1.

Neus- en oortrimmer

Verwijder ongewenst neus- en oorhaar,

gemakkelijk en op een aangename manier.

4 schokbestendige kammen

2 stoppelkammen (1,2 mm) en 2 baardkammen

(3,5 mm).

Tot 60 minuten gebruikstijd

Na 16 uur opladen kunt u het apparaat 60

minuten lang snoerloos gebruiken.

Afspoelbare opzetstukken

U hoeft de mesjes en kammen alleen los te

maken en af te spoelen onder de kraan om ze

goed schoon te maken.

Opbergetui

Gebruik het handige etui voor opbergen of voor

onderweg. Het bewaart en beschermt uw

trimmer en alle hulpstukken wanneer u

onderweg bent.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor

alle voltages en hebben nooit olie nodig.
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Specificaties

Creëer uw eigen look

Aantal hulpstukken: 6 hulpstukken

Stylingbenodigdheden: Trimmer, Trimmer voor

neus en oren, 2 baardkammen, 2

stoppelbaardkammen

Styling van gezichtshaar: Lange baard, Korte

baard, Stoppelbaard, Scherpe lijnen,

Gedetailleerde styling, Sik

Scheersysteem

Zelfslijpende mesjes

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Etui: Opbergetui

Vermogen

Batterijtype: NiMH

Gebruikstijd: 60 minuten

Opladen: Volledig opladen in 16 uur

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Gebruiksgemak

Reiniging: Afspoelbare opzetstukken

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Service

3 jaar garantie
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