
Trimmesett

Multigroom
 

35 min trimming

For bruk på skjegg, i nese og
ører

 

QG3030/10

Lag deg din egen stil
4-i-1 trimmesett

Philips 4-i-1-trimmesett med ny og forbedret ytelse og hudvennlig trimmer for

nese, ører, øyenbryn og skjegg. Det er utformet for å lage alle slags stiler med

utmerket presisjon, slik at du kan være stolt over et perfekt sluttresultat.

Best mulig ytelse som føles fantastisk

Skarpere kanter for bedre klippeytelse

Avrundet beskyttelse er mer skånsomt og glir bedre på huden

Oppladbar uten ledning

Gir maksimal brukervennlighet

Vaskbart tilbehør

Lag det utseendet du ønsker

Trimmer i full størrelse for skjegg og hodehår

Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

Kam med ni låsbare innstillinger for skjegg og bart



Trimmesett QG3030/10

Høydepunkter Spesifikasjoner

Trimmer i full størrelse

Bruker du trimmeren i full størrelse uten kam,

blir resultatet et utseende med skjeggstubber.

Nye og skarpere kanter

Skarpere kanter gir bedre klippeytelse slik at du

får raskere og bedre resultater

Avrundet beskyttelse

De avrundede tuppene på trimmeren gjør at du

unngår å skrape opp huden, og gir optimal

kroppskomfort

Vaskbart tilbehør

Vaskbart tilbehør for rask og effektiv rengjøring.

Lade- og brukstid

10 timers lading gir opptil 35 minutter

ledningsfri bruk

Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

For enkelt og smertefritt å trimme uønsket

hårvekst.

Kam med ni innstillinger for skjegg og bart

Ni lengdeinnstillinger for å trimme ansiktshåret

akkurat slik du ønsker med denne Philips-

trimmeren.

 

Enkel i bruk

Våt og tørr: Vaskbart tilbehør

Strømsystem

Batteritype: NiMH

Ladetid: 10 timer

Driftstid: 35 minutter

Bruk: Kun trådløs

Global spenning: 100–240 V

Tilbehør

Ladestativ

Oppbevaringsetui

Lag det utseendet du ønsker

Friseringsverktøy: Kam for skjegg og bart

Antall lengdeinnstillinger: 9 sikre

lengdeinnstillinger

Tilbehør

Trimmerkniv i full størrelse

Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

Vedlikehold

Garanti: To års verdensomspennende garanti

Smøring: Knivene trenger ikke oljes
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