
 

9-in-1, gezicht en
haar

Multigroom series
5000

 
9 hulpstukken

DualCut-technologie

Tot 80 minuten gebruikstijd

Waterdicht

 

MG5720/15

Geavanceerd en nauwkeurig stylen
9-in-1 trimmer voor maximale veelzijdigheid

Creëer een persoonlijke look met deze veelzijdige trimmer met 9 hoogwaardige

hulpstukken om zowel uw gezichtshaar als uw kapsel te stylen. De DualCut-

mesjes zorgen voor optimale precisie en de slipvaste rubberen greep biedt

comfort en controle.

Trimresultaten

Maximale precisie met 2x meer mesjes

Veelzijdigheid

9 onderdelen om uw gezicht en haar te trimmen

Metalen trimmer trimt nauwkeurig baard en haar

Zorg dat de details goed zijn

Houdt neus- en oorhaar in toom

Knip uw haar op uw lengte

Gebruiksvriendelijk

80 minuten gebruikstijd

Makkelijk vast te houden

Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken onder de kraan

Berg 'm op en houd alles bij elkaar

Beschermd dankzij garantie



9-in-1, gezicht en haar MG5720/15

Kenmerken

DualCut-technologie

De alles-in-één tondeuse beschikt over

DualCut-technologie voor maximale precisie.

De tondeuse wordt geleverd met 2x extra

mesjes, die zijn ontworpen om zichzelf te

slijpen en net zo effectief te blijven als op dag

1 gedurende maximaal 4 jaar.

9 hulpstukken voor gezicht en haar

De Philips Multigroom 3000 alles-in-één

tondeuse wordt geleverd met 9 hulpstukken die

zijn ontworpen om uw gezichtshaar te stylen

en uw haar te knippen.

Metalen trimmer

Gebruik de metalen trimmer met DualCut-

technologie zonder kam om heldere, scherpe

lijnen te bereiken langs de randen van uw

baard, nek en haarlijn.

Volledig metalen detailer

Het smalle design van de stalen

precisietrimmer maakt het eenvoudig om

kleine details nauwkeurig strakke lijnen te

geven en bij te werken.

Neus- en oortrimmer

Voorkom wondjes en sneetjes, omdat de alles-

in-één trimmer ongewenst neus- en oorhaar

snel verwijdert.

6 schokbestendige kammen

Werk snel uw gezicht en haar bij met de zes

versterkte snijplaten. Het apparaat heeft 2

stoppelkammen voor trimmen op 1 mm en 2

mm, 1 instelbare baardkam en 3 haarkammen

van 9 mm, 12 mm en 16 mm.

Tot 80 minuten gebruikstijd

U kunt deze Philips-trimmer tot 80 minuten

snoerloos gebruiken na één keer 16 uur

opladen.

Zachte rubberen greep

Uw trimmer is eenvoudig vast te houden en te

gebruiken, met een ergonomische rubberen

handgreep voor meer controle tijdens het

trimmen. 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Creëer uw gewenste look

Aantal hulpstukken: 9 hulpstukken

Stylingbenodigdheden: Metalen trimmer,

Metalen precisietrimmer, Trimmer voor neus en

oren, Instelbare baardkam 3-7 mm, 2

stoppelbaardkammen, 3 haarkammen

Het knippen van haar/stylen van

gezichtsbeharing: Lange baard, Korte baard,

Stoppelbaard, Scherpe lijnen, Gedetailleerde

styling, Sik

Scheersysteem

DualCut-technologie: Snijd in twee richtingen

Zelfslijpende mesjes

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Etui: Opbergetui

Vermogen

Batterijtype: NiMH

Gebruikstijd: 80 minuten

Opladen: Volledig opladen in 16 uur

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Gebruiksgemak

Reiniging: 100% waterbestendig

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Ontwerp

Handvat: Slipvaste rubberen greep

Service

2 jaar garantie

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2022‑01‑07

Versie: 6.4.1

12 NC: 8855 720 15010

EAN: 08 71010 37947 52

www.philips.com

http://www.philips.com/

