
Verzorgingsset

Multigroom

 
35 min verzorging

Voor baard, neus en oren

 

QG3030/10 Creëer uw eigen stijl
4-in-1 verzorgingsset

Philips 4-in-1 verzorgingsset QG3030 met verbeterde prestaties en

huidvriendelijke trimmer voor neus, oren, wenkbrauwen en baard. Speciaal

ontwikkeld om elke gewenste stijl met superieure precisie uit te voeren, zodat u

trots kunt zijn op het perfecte eindresultaat.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Scherpere randen voor verbeterde knipresultaten

De afgeronde kap voelt prettiger aan en glijdt soepeler over de huid

Oplaadbaar zonder snoer

Ultiem gebruiksgemak

Afspoelbare hulpstukken

Creëer uw eigen look

Complete trimmer voor haar en baard

Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

Baard- en snorkam met keuze uit 9 vergrendelbare standen



Verzorgingsset QG3030/10

Kenmerken

Complete trimmer

Gebruik de complete trimmer zonder kam voor

een stoppelbaard.

Nieuwe scherpere randen

De scherpere randen zorgen voor een sneller

en beter knipresultaat

Afgeronde kap

Het afgeronde uiteinde van de trimmer

voorkomt wondjes en zorgt voor ultiem comfort

Afspoelbare hulpstukken

Afspoelbare hulpstukken voor snelle en

eenvoudige reiniging.

Oplaad- en gebruikstijd

10 uur opladen voor maximaal 35 minuten

snoerloos gebruik

Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

Voor het eenvoudig en pijnloos trimmen van

ongewenst haar.

Baard- en snorkam met 9 standen

De 9 lengtestanden op deze Philips-trimmer

trimmen uw gezichtshaar zoals u dat wilt.

 



Verzorgingsset QG3030/10

Specificaties

Gebruiksgemak

Nat en droog: Afspoelbare hulpstukken

Voedingssysteem

Batterijtype: NiMh

Oplaadtijd: 10 uur

Gebruikstijd: 35 minuten

Gebruik: Alleen snoerloos

Alle voltages: 100 - 240 V

Accessoires

Oplader

Opbergetui

Creëer uw eigen look

Stylingbenodigdheden: Baard- en snorkam

Aantal lengte-instellingen: 9 vergrendelbare

lengtestanden

Accessoires

Compleet trimmermesje

Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

Onderhoud

Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie

Smeren: Mesjes hoeven niet te worden

gesmeerd
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