
 

9-i-1, grooming kit
för ansikte ochhår

Multigroom series
3000

 
9 verktyg för både ansikte och
hår

Självslipande stålblad

Upp till 60 minuters driftstid

Sköljbara tillbehör

 

MG3740/15

Smidig allt-i-ett-trimmer
9-i-1-trimmer

Philips 8-i-1 Multitrimmer gör det enkelt att känna dig välvårdad. De olika

tillbehören ger dig alla möjligheter att skapa en välvårdad look, allt från att trimma

skägg, näs- eller öronhår till att klippa håret hemma. Du kan även enkelt snygga till

polisongerna eller snygga till frisyren själv. Alla Philips Multigroomers är

underhållsfria med självslipande skärelement och du behöver aldrig olja bladen.

Klipprestanda

Långvarigt vassa skärblad

Mångsidighet

9 verktyg för ansikte och hår

Trimmer för både skägg och hår

Precisionstrimmer för perfekta detaljer

Näs- och öronhårstrimmer, ta bort oönskade hårstrån smärtfritt

6 tåliga och hållbara kammar för både hår och skägg

Lättanvänd

Upp till 60 minuters driftstid

Sköljbara tillbehör

Praktiskt fodral medföljer

Garanti för köpskydd
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Funktioner

Långvarigt vassa skärblad

Skärelementen i multitrimmern är helt

underhållsfria och självslipande. Bladen håller

på så vis sig vassa och effektiva utan att du

behöver olja dem. Det resulterar i blad som är

lika vassa efter 3 års användning som när du

precis har köpt den.

9 verktyg för ansikte och hår

Allt-i-ett-trimmern har olika tillbehör som kan

användas för att klippa hår, trimma skägg och

ta bort näs- och öronhår.

Trimmer

Använd trimmern utan kam för rena, skarpa

linjer för både skägg och hår. Du kan även

klicka fast skägg- eller hårkammarna om du

vill ha olika längder när du stylar.

Precisionstrimmer för perfekta detaljer

När du har trimmat klart kan du enkelt klicka

fast tillbehöret för precisionstrimning för en

välvårdad finish på mustasch , polisonger eller

linjer i skägget.

Näs- och öronhårstrimmer, ta bort oönskade

hårstrån smärtfritt

Klicka fast det här tillbehöret för att ta bort

oönskade hårstrån från öron och näsa, helt

smärtfritt. Näshårstrimmerns unika teknologi

med roterande skärblad garanterar ett snabbt

och effektivt resultat utan ryck och obehag.

Dessutom har näshårstrimmern ett skyddande

hölje som garanterar att du aldrig kan skära

dig.

6 tåliga och hållbara kammar för både hår

och skägg

Kammarna är tillverkade i ett speciellt material

som är extra hållbart, så även om du tappar

dem i golvetgår de inte sönder. Det följer med

2 stubbkammar (1,2 mm), 1 justerbar skäggkam

(3–7 mm) och 3 hårkammar (9, 12, 16 mm).

Upp till 60 minuters driftstid

Du får 60 minuters sladdlös användning efter16

timmars laddning.

Sköljbara tillbehör

Tillbehören är mycket enkla att rengöra - klicka

bara av dem och skölj både blad och kammar

för att rengöra dem.

IF DESIGN AWARD 2017

Multigroom i 3000-serienIF DESIGN AWARD

2017

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.
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Specifikationer

Skapa det utseende du vill ha

Antal tillbehör: 9 verktyg

Stylingverktyg: Trimmer, Precisionstrimmer i

metall, Näs- och örontrimmer, 3–7 mm

justerbar skäggkam, 2 stubbkammar, 3

hårkammar

Hårklippning/skäggstyling: Långt skägg, Kort

skägg, Skäggstubb, Skarpa kanter, Detaljerad

styling, Bockskägg

Klippsystem

Självslipande blad

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste

Fodral: Förvaringsfodral

Effekt

Batterityp: Ni-MH

Driftstid: 60 minuter

Laddning: Fulladdad efter 16 timmar

Automatisk spänning: 100–240 V

Lättanvänd

Rengöring: Sköljbara tillbehör

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Service

2 års garanti
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