
 

11-i-1, groomingsett for
ansikt, hår og kropp

Multigroom series
5000

 
11 verktøy for ansikt, hår og
kropp

Vår beste klippeytelse

Inntil 80 minutters brukstid

Apparatet og tilbehøret kan
skylles

 

MG5730/15

Avansert styling og presisjon
11-i-1-trimmer for maksimal allsidighet

Med 11-i-1-multitrimmeren fra Philips kan du enkelt skape din personlige stil. Du

kan gjøre alt fra å trimme og style ulike skjeggstiler, fjerne nese- eller ørehår til å

pleie kroppshåret eller klippe håret. Denne multigroomer-serien er utstyrt med

Philips’ mest avanserte klippeteknikk for rask og jevn klipping, hver gang. Alle

multigroomere fra Philips er vedlikeholdsfrie og har selvslipende skjærelementer.

Du trenger aldri å smøre bladene.

Bra klipperesultat

Vår beste klippeytelse

Allsidighet

11 verktøy for ansikt, hår og kropp

Trimmer for skjegg, hår og kropp

Mini-barberhodet gir en flott finish rundt kantene

Presisjonstrimmer for perfekte detaljer

Nese- og ørehårstrimmer – fjern uønskede hår smertefritt

7 solide og holdbare kammer for hår, skjegg og kropp

Lett å bruke

Inntil 80 minutters brukstid

Sklisikkert gummihåndtak

Vanntett

Praktisk etui medfølger

2 års garanti
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Høydepunkter

Vår beste klippeytelse

Multigroomeren har DualCut-teknologi med

dobbeltslipte blader samt minimal friksjon

mellom skjærebladene. Bladene kutter dobbelt

så raskt som den forrige serien, noe som gir

både raskere og jevnere klipping.

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.

11 verktøy for ansikt, hår og kropp

Alt-i-ett-trimmeren har ulike tilbehør som kan

brukes for å klippe hår samt trimme og style

skjegg, fjerne nese- og ørehår og trimme

kroppshår.

Trimmer for skjegg, hår og kropp

Skjæreelement i metall for lang holdbarhet.

Bruk trimmeren uten kam for å forme rene,

skarpe linjer for både skjegg og hår eller for å

trimme kroppshåret. Du kan også feste på

skjegg-, hår- eller kroppskammene hvis du

ønsker ulike lengder når du styler.

Barbermaskin med presisjonskontroll

Etter trimmingen kan du fiffe opp stilen med

mini-barberhodet. Tilbehøret gjør det enkelt å

komme til med presisjon og finpusse kantene.

Presisjonstrimmer for perfekte detaljer

Etter trimmingen fester du bare på tilbehøret for

presisjonstrimming for å få en velpleid finish

på bart, kinnskjegg eller skjegglinjer.

Nese- og ørehårstrimmer – fjern uønskede

hår smertefritt

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.

Dessuten har nesehårstrimmeren et

beskyttende deksel som garanterer at du aldri

kan skjære deg.

7 solide og holdbare kammer for hår, skjegg

og kropp

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), 3 hårkammer (9, 12, 16 mm) og en

kroppskam (3 mm).

Inntil 80 minutters brukstid

Du kan bruke den trådløst i 80 minutter etter 16

timers lading.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Skap det utseendet du ønsker

Antall verktøy: Elleve verktøy

Friseringsverktøy: Metalltrimmer,

Detaljmetalltrimmer, Barbermaskin med

presisjonskontroll, Nese- og ørehårstrimmer,

Justerbar skjeggkam på 3–7 mm, To

skjeggstubbkammer, Tre hårkammer, Én kam til

kroppspleie

Kroppspleie / hårklipp / for ansiktet: Langt

skjegg, Kort skjegg, Tredagersskjegg, Skarpe

linjer, Detaljert styling, Bukkeskjegg

Klippesystem

DualCut-teknologi: Skjær i to retninger

Selvslipende blader

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Veske: Oppbevaringsetui

Drift

Batteritype: Ni-MH

Driftstid: 80 minutter

Lading: Fulladet på 16 timer

Automatisk spenning: 100–240 V

Enkel i bruk

Rengjøring: 100 % vanntett

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Utforming

Håndtak: Gummihåndtak som ikke glir

Service

2 års garanti
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