Pre-salesfolder voor België (2019, augustus 15)
14-in-1, gezicht, haar en lichaam
• 14 hulpstukken
• DualCut-technologie
• Tot drie uur gebruikstijd
• Geschikt voor onder de douche

MG7745/15

Optimale styling en precisie
14-in-1 hoogwaardige trimmer voor ultieme veelzijdigheid
Perfectioneer uw persoonlijke stijl met onze meest nauwkeurige en veelzijdige trimmer. 14 hoogwaardige hulpstukken helpen u
uw unieke stijl van top tot teen vorm te geven. Geniet van optimale precisie met DualCut-mesjes en extra controle met een
slipvaste rubberen greep.
Voordelen

Trimresultaten

• 8 kammen voor het trimmen van uw gezicht, haar en lichaam

• DualCut-technologie voor maximale precisie met 2x meer mesjes

Gebruiksvriendelijk

Veelzijdigheid

• Slipvaste rubberen greep voor meer comfort en controle
• Douchebestendig voor eenvoudig gebruik onder de douche en
schoonmaken
• Opbergetui voor eenvoudig opbergen en meenemen
• 5 jaar garantie en geschikt voor alle voltages

• Uw gezicht, haar en lichaam trimmen en stylen met 14 hulpstukken
• Metalen trimmer trimt baard, haar en lichaamshaar nauwkeurig
• Bodyshave scheert op comfortabele wijze uw lichaamshaar
• Precisiescheerapparaat perfectioneert de randen van wangen, kin en
hals
• Metalen precisietrimmer definieert de randen van uw baard of sik
• Neustrimmer verwijdert voorzichtig ongewenst neus- en oorhaar

Multigroom series 7000

Kenmerken
DualCut-technologie

Metalen precisietrimmer

Geniet van maximale precisie met DualCut-technologie, inclusief 2x meer
mesjes. De stalen bladen schuiven licht ten opzichte van elkaar en slijpen
zichzelf als ze worden gebruikt. Hierdoor zijn de messen na 5 jaar gebruik nog
net zo scherp als op dag 1.

Creëer fijne lijntjes, contouren en details om uw stijl te definiëren of te
veranderen.
Neus- en oortrimmer

14 hulpstukken voor gezicht, haar en lichaam

Deze alles-in-één trimmer trimt en stylet gemakkelijk uw gezichtshaar, zet uw
haar vast en verzorgt uw lichaam.

Verwijder ongewenst neus- en oorhaar, gemakkelijk en op een aangename
manier.
8 schokbestendige kammen

Metalen trimmer

Gebruik de metalen trimmer met DualCut-technologie zonder kam om
heldere, scherpe lijnen te bereiken rond uw baard, nek en haarlijn, of trim uw
lichaamshaar tot een minimumlengte.

2 stoppelbaardkammen (1,2 mm), 1 instelbare baardkam (3 tot 7 mm), 3
haarkammen (9, 12, 16 mm) en 2 kammen voor lichaamsbeharing (3,5 mm).
Slipvaste rubberen greep

Bodyshave met huidbeschermer

Hoogwaardige rubberen handgreep voor superieur comfort en controle
tijdens het trimmen.
Scheer comfortabel onder de hals met onze bodyshave. Onze unieke
huidbeschermer beschermt zelfs de meest gevoelige delen van het lichaam,
zodat u uw haar comfortabel kunt scheren tot zo kort als 0,5mm.

Geschikt voor onder de douche

Precisiescheerapparaat

Deze trimmer is ontworpen om bestand te zijn tegen water, zodat u deze
kunt gebruiken onder de douche en eenvoudig kunt afspoelen onder de kraan.
Gebruik het precisiescheerapparaat na het trimmen, om de randen van uw
wangen, kin en hals te perfectioneren.
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Multigroom series 7000
Opbergetui

Garantie

Gebruik het handige etui voor opbergen of voor onderweg. Het bewaart en
beschermt uw trimmer en alle hulpstukken wanneer u onderweg bent.

Op deze Philips-trimmer krijgt u 5 jaar garantie. Onze verzorgingsproducten
zijn ontwikkeld voor duurzaamheid en ontworpen voor een betrouwbare
werking, keer op keer. De onderdelen van deze trimmer hebben nooit olie
nodig, en de batterij is compatibel met alle voltages, wereldwijd.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Creëer uw eigen look
Aantal hulpstukken
Stylingbenodigdheden

Bodygroom/Haar
knippen/Gezichtsbeharing

Gebruiksgemak
14 hulpstukken
Metalen trimmer
Metalen precisietrimmer
Precisiescheerapparaat
Trimmer voor neus en oren
Bodyshave
Beschermingshulpstuk voor
lichaamshuid
Instelbare baardkam 3-7 mm
2 stoppelbaardkammen
3 haarkammen
2 kammen voor lichaamsbeharing
Lange baard
Korte baard
Stoppelbaard
Scherpe lijnen
Gedetailleerde styling
Sik

Nat en droog
Display
Onderhoudsvrij
Ontwerp
Handvat

5 jaar garantie

Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

Snijd in twee richtingen
Ja

Reinigingsborsteltje
Opbergetui

Automatisch voltage

Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

Lithium-ion
3 uur
Snel opladen in 5 minuten
Volledig opladen in 3 uur
100 - 240 V
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Omdoos

Vermogen
Batterijtype
Gebruikstijd
Opladen

Ja

Afmetingen van de verpakking

Accessoires
Onderhoud
Etui

Slipvaste rubberen greep

Service

Scheersysteem
DualCut-technologie
Zelfslijpende mesjes

Douchebestendig en eenvoudig
schoon te maken
Oplaadindicator
Batterij bijna leeg-indicator
Geen olie nodig

38,90 cm
13,90 cm
23,70 cm
2,03 kg
18710103836848
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