
Multitrimmer

Multigroom

QG3030

Komplet styling til mænd
Med forbedret præcision og hudvenlig trimmer

Alt-i-1 grooming kit med ny, forbedret ydeevne og hudvenlig trimmer. Designet til

at skabe det udseende, du ønsker, med fortræffelig præcision, så du stolt kan

fremvise det perfekte resultat.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Genopladelig/ledningsfri

Skarpere kanter til forbedret klipning

Afrundet gitter er mere skånsomt og glider bedre hen over huden

Maksimal brugervenlighed

Vaskbare tilbehørsdele

Skab det look, du ønsker

Klippekam kan fastlåses i 9 indstillinger

Trimmer i fuld størrelse til skæg og hovedhår

Mini-shaver med skarp og tæt tilretning af kanter

Præcisionstrimmeren skaber og vedligeholder hårgrænser og skarpe linjer

Næse-/ørehårs- og øjenbrynstrimmer

Kam til skæg og overskæg kan fastlåses i 9 indstillinger



Multitrimmer QG3030/20

Vigtigste nyheder

Opladning og brugstid

10 timers opladning giver op til 35 minutters

ledningsfri brug

Klippekam med 9 indstillinger

9 længdeindstillinger, så dit hår ser flot og

velklippet ud.

Trimmer i fuld størrelse

Når trimmeren i fuld størrelse anvendes uden

kam, opnås et skægstubbe-look.

Mini-shaver

Til tilretning af dit skæg vil du nyde brugen af

mini-shaveren med skarp og tæt tilretning af

kanter.

Præcisionstrimmer

Skab en hvilken som helst stil, du ønsker, med

præcision.

Næse-/ørehårs- og øjenbrynstrimmer

Til nem og smertefri trimning af uønsket

hårvækst.

Kam til skæg og overskæg med 9 indstillinger

9 længdeindstillinger til præcis trimning af

ansigtshår.

Vaskbare tilbehørsdele

Vaskbare tilbehørsdele til hurtig og praktisk

rengøring.

Nye og skarpere kanter

Skarpere kanter giver en forbedret klipning til

hurtigere og bedre resultater

Afrundet gitter

Afrundede trimmerspidse forhindrer rifter i

huden og giver den ultimative kropskomfort
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Specifikationer

Brugervenlig

Wet & Dry: Vaskbare tilbehørsdele

Strømkilde

Batteritype: NiMH

Opladningstid: 10 timer

Driftstid: 35 minutter

Anvendelse: Kun uden ledning

Spænding til brug i hele verden: 100-240 V

Skab det look, du ønsker

Styling-værktøjer: Klippekam med 9

indstillinger, Kam til skæg og overskæg

Antal længdeindstillinger: 9 sikrede

længdeindstillinger

Tilbehør

Trimmer i fuld størrelse

Mini-shaver

Præcisionstrimmer: 21 mm

Næse-/ørehårs- og øjenbrynstrimmer

Vedligeholdelse

Garanti: 2 års verdensomspændende

reklamationsret

Smøring: Knivene skal ikke smøres
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