
 

8-i-1, grooming kit
til ansigt oghår

Multigroom series
3000

 
8 værktøjer til både ansigt og
hår

Selvslibende skæreblade

Op til 60 minutters driftstid

Skylbart tilbehør

 

MG3730/15

Smidig alt-i-en-trimmer
8-i-1-trimmer

Philips 8-i-1 Multitrimmer gør det nemt at føle sig velplejet. De forskellige

tilbehørsdele giver dig alle muligheder for at skabe et velplejet look. Du kan alt fra

at trimme skæg, næse- og ørehår til at klippe håret hjemme. Du kan også nemt

studse bakkenbarterne eller frisuren selv. Alle Philips multigroomere er nemme at

vedligeholde med selvslibende skæreelementer, og du behøver aldrig at oliere

bladene.

Klipperesultat

Langvarigt skarpe skæreblade

Alsidighed

Alt-i-et-trimmeren har forskellige tilbehørsdele, som kan anvendes til at klippe hår,

trimme skæg og fjerne næse- og ørehår.

Trimmer til både skæg og hår

Næse- og ørehårstrimmer, fjern uønskede hårstrå smertefrit

6 robuste og holdbare kamme til både hår og skæg

Nem at anvende

Op til 60 minutters driftstid

Skylbart tilbehør

Praktisk etui medfølger

Garanti for købsbeskyttelse
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Vigtigste nyheder

Langvarigt skarpe skæreblade

Skæreelementerne i multitrimmeren er helt

vedligeholdsfrie og selvslibende. Bladene

holder sig på den måde skarpe og effektive,

uden at du behøver at oliere dem. Det betyder,

at bladene er lige så skarpe efter 3 års brug,

som da du købte dem.

8 tilbehør til ansigt og hår

Denne alt-i-én-trimmer trimmer og styler dit

ansigtshår og klipper dit hår.

Trimmer til både skæg og hår

Anvend trimmeren uden kam for rene, skarpe

linjer til både skæg og hår. Du kan også klikke

skæg- eller hårkammene fast, hvis du vil have

forskellige længder, når du styler.

Næse- og ørehårstrimmer, fjern uønskede

hårstrå smertefrit

Klik dette tilbehør fast for at fjerne uønskede

hårstrå fra ører og næse, helt smertefrit.

Næsehårstrimmerens unikke teknologi med

roterende skæreblade garanterer et hurtigt og

effektivt resultat uden ryk og ubehag. Desuden

har næsehårstrimmeren et beskyttende skjold,

som garanterer, at du aldrig kan skære dig.

6 robuste og holdbare kamme til både hår og

skæg

Kammene er fremstillet i et særligt materiale,

som er ekstra holdbart, så selv om du taber

dem på gulvet, går de ikke i stykker. Der

medfølger 2 stubbekamme (1,2 mm), 1 justerbar

skægkam (3-7 mm) og 3 hårkamme (9, 12, 16

mm).

Op til 60 minutters driftstid

Du får 60 minutters ledningsfri brug efter16

timers opladning.

Skylbart tilbehør

Tilbehøret er nemt at rengøre – både blade og

kamme kan nemt klikkes af og skylles.

Praktisk etui medfølger

Brug etuiet til nem opbevaring hjemme eller på

rejsen. Etuiet beskytter trimmeren og alle

tilbehørsdelene, når du er ude at rejse.

2 års verdensomspændende reklamationsret

Alle vores grooming-produkter er bygget til at

holde. De leveres med to års garanti, skal

aldrig smøres og er kompatible med alle

spændinger over hele verden.

iF DESIGN AWARD 2017

MultiGroom, 3000-serieniF DESIGN AWARD

2017
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Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Antal redskaber: 8 redskaber

Styling-værktøjer: Trimmer, Næse- og

ørehårstrimmer, 3-7 mm justerbar kam til skæg,

2 stubbekamme, 3 hårtrimmerkamme

Hårklipning/styling af ansigtet: Langt skæg,

Kort skæg, Skægstubbelook, Skarpe linjer,

Detaljeret styling, Fipskæg

Klippesystem

Selvslibende knive

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Etui: Opbevaringsetui

Strøm

Batteritype: Ni-MH

Driftstid: 60 minutter

Opladning: Fuld opladning på 16 timer

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Brugervenlig

Rengøring: Tilbehør, der kan rengøres

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Service

2 års garanti
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