
 

12-i-1, ansigt, hår og
krop

Multigroom series
5000

 
12 redskaber

DualCut-teknologi

Op til 80 min. driftstid

Vandtæt

 

MG5740/15

Avanceret styling og præcision
12-i-1 trimmer for maksimal alsidighed

Skab dit eget personlige look med denne alsidige trimmer, som indeholder 12

kvalitetsværktøjer til styling af ansigt, hår og krop. Dens DualCut-skær giver

maksimal præcision, og det skridsikre gummihåndtag forbedrer komfort og

kontrol.

Klipperesultat

Maksimal præcision med 2x flere skær

Alsidighed

12 dele til trimning af dit ansigt og hoved

Selvslibende skær giver glatte resultater

Præcisionsshaveren laver perfekte kanter på kinderne, hagen og på halsen

Få de rigtige detaljer på plads

Holder styr på næse- og ørehår

Klip håret til den ønskede længde

Nem at anvende

80 minutters brugstid

Nem at holde på

Vandtæt for nem rengøring under vandhanen

Opbevar den, og hold orden

Garanti for købsbeskyttelse



12-i-1, ansigt, hår og krop MG5740/15

Vigtigste nyheder

DualCut-teknologi

Denne alt-i-én-hårtrimmer har avanceret

DualCut-teknologi for at opnå maksimal

præcision. Den leveres med dobbelte skær og

er designet til at forblive lige så skarp som på

første dag.

12 redskaber til ansigt, hår og krop

Philips Multigroom alt-i-én-hårklipper leveres

med 12 tilbehørsdele, så du får en komplet

grooming-løsning til hele kroppen.

Trimmer helt i metal

Skab rene, lige linjer, og trim jævnt gennem

det tykkeste hår takket være krop- og

skægtrimmerens præcisionsskær af stål. Disse

ikke-korroderende skær ruster ikke, og de er

selvslibende, så de holder længere.

Præcisionsshaver

Brug præcisionsshaveren efter trimning til at få

perfekte kanter på kinderne, hagen og på

halsen.

Detailer helt i metal

Præcisionstrimmerens smalle design af stål gør

det nemt at afgrænse og færdiggøre små

detaljer præcist.

Næse- og ørehårstrimmer

Undgå rifter og sår, da alt-i-én-trimmeren

hurtigt fjerner uønsket hår i næse og ører.

8 slagfaste kamme

Opfrisk hurtigt dit ansigt og hår med de otte

forstærkede klippeskærme. To stubbekamme til

1 mm og 2 mm trimning, en justerbar

skægkam, tre hårkamme til 9 mm, 12 mm og 16

mm samt to kropskamme til 3 mm og 5 mm

trimning.

Op til 80 minutters brugstid

Denne Philips-trimmer giver dig op til 80

minutters ledningsfri brug med en enkelt 16

timers opladning.

Blødt gummigreb

Din trimmer er nem at holde og manøvrere

med et ergonomisk gummigreb, der giver en

mere kontrolleret trimning. 

Vandtæt

Skyl blot enheden og tilbehøret efter brug for at

opnå langvarig ydeevne.



12-i-1, ansigt, hår og krop MG5740/15

Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Antal redskaber: 12 redskaber

Styling-værktøjer: Metaltrimmer, Metaltrimmer

til detaljeret trimning, Præcisionsshaver,

Næse- og ørehårstrimmer, 3-7 mm justerbar

kam til skæg, 2 stubbekamme, 3

hårtrimmerkamme, 2 kropskamme

Kropspleje/hårklip/ansigt: Langt skæg, Kort

skæg, Skægstubbelook, Skarpe linjer,

Detaljeret styling, Fipskæg

Klippesystem

DualCut-teknologi: Klipper i to retninger

Selvslibende knive

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Etui: Opbevaringsetui

Strøm

Batteritype: Ni-MH

Driftstid: 80 minutter

Opladning: Fuld opladning på 16 timer

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Brugervenlig

Rengøring: 100 % vandtæt

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Design

Håndgreb: Skridsikkert gummigreb

Service

2 års garanti

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2021‑12‑13

Version: 6.8.1

EAN: 08 71010 37865 80

www.philips.com

http://www.philips.com/

