Hefte før salg for Norge (2019, Juni 13)
8-i-1, groomingsett for ansikt og hår
• 8 verktøy for ansikt og hår
• Selvslipende stålblad
• Inntil 60 minutters brukstid
• Vaskbart tilbehør

MG3730/15

Smidig alt-i-ett-trimmer
8-i-1-trimmer
Det blir enkelt å oppnå et velpleid utseende med 8-i-1-multitrimmeren fra Philips. Med de forskjellige tilbehørene kan du trimme
alt fra skjegg, nese- og ørehår til å klippe håret. Du kan også enkelt fiffe opp kinnskjegget eller frisyren selv. Alle multigroomere
fra Philips er vedlikeholdsfrie og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.
Fordeler

Bra klipperesultat
• Langvarig skarpt skjæreblad

Allsidighet
• Alt-i-ett-trimmeren har ulike tilbehør som kan brukes for å klippe
hår, trimme skjegg og fjerne nese- og ørehår.
• Trimmer for både skjegg og hår
• Nese- og ørehårstrimmer – fjern uønskede hår smertefritt
• 6 solide og holdbare kammer for både hår og skjegg

Lett å bruke
• Inntil 60 minutters brukstid
• Vaskbart tilbehør
• Praktisk etui medfølger
• 2-års garanti, global spenning

Multigroom series 3000

Funksjoner
Langvarig skarpt skjæreblad

Inntil 60 minutters brukstid

Skjærelementene i multitrimmeren er selvslipende og helt vedlikeholdsfrie. På
den måten holder bladene seg skarpe og effektive uten at du trenger å smøre
dem. Det resulterer i blader som er like skarpe etter 3 års bruk som når du
kjøpte den.

Du kan bruke den trådløst i 60 minutter etter 16 timers lading.
Vaskbart tilbehør

8 verktøy for ansikt og hår

Tilbehørene er svært enkle å rengjøre. Du klikker dem bare av og skyller både
blad og kammer rene under springen.
Denne alt-i-ett trimmeren trimmer og styler ansiktshåret og klipper håret.

Praktisk etui medfølger

Trimmer for både skjegg og hår

Bruk trimmeren uten kam for å forme rene, skarpe linjer for både skjegg og
hår. Du kan også feste på skjegg- eller hårkammene hvis du ønsker ulike
lengder når du styler.

Bruk etuiet til enkel oppbevaring hjemme eller når du er på reise – etuiet
beskytter trimmeren og alt tilbehøret.
To års garanti

Nese- og ørehårstrimmer – fjern uønskede hår smertefritt

Alle våre pleieprodukter er bygd for å vare. De leveres med en 2-års
verdensomspennende garanti og er kompatible med global spenning.
Fest på dette tilbehøret for å fjerne uønsket hår fra ører og nese, helt
smertefritt. Nesehårstrimmerens unike teknologi med roterende skjæreblad
garanterer et raskt og effektivt resultat uten napping og ubehag. I tillegg har
den et beskyttende deksel som garanterer at du ikke skjærer deg.
6 solide og holdbare kammer for både hår og skjegg

Kammene er laget i et spesielt materiale som er ekstra holdbart. De blir ikke
ødelagt selv om du mister dem i gulvet. Det medfølger 2 stubbkammer (1,2
mm), 1 justerbar skjeggkam (3–7 mm) og 3 hårkammer (9, 12, 16 mm).
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Multigroom series 3000

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Skap det utseendet du ønsker
Antall verktøy
Friseringsverktøy

Hårklipp / for
ansiktet

Åtte verktøy
Trimmer
Nese- og ørehårstrimmer
Justerbar skjeggkam på 3–7 mm
To skjeggstubbkammer
Tre hårkammer
Langt skjegg
Kort skjegg
Tredagersskjegg
Skarpe linjer
Detaljert styling
Bukkeskjegg

Vedlikeholdsfri
Service
To års garanti

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Ja

Tilbehør
Vedlikehold
Veske

Rengjøringsbørste
Oppbevaringsetui

14,20 cm
22,30 cm
6,80 cm
0,28 kg
0,43 kg
08710103786306
1
ID
851020

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

Drift
Batteritype
Driftstid
Lading
Automatisk spenning

Ja

Mål, emballasje

Klippesystem
Selvslipende blader

Trenger ikke smøring

Ni-MH
60 minutter
Fulladet på 16 timer
100–240 V

29,30 cm
14,50 cm
24,00 cm
1,83 kg
18710103786303
4

Enkel i bruk
Rengjøring

Tilbehør kan skylles i vann
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