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5-i-1 grooming kit
Skab dit eget look

Dette professionelle Philips grooming kit er det ultimative stylingværktøj til at skabe det helt rigtige look til

enhver lejlighed.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

SteelWave selvslibende knive giver præcise resultater

Skab det look, du ønsker

9 integrerede længdeindstillinger fra 1-18 mm

Kam til skæg og overskæg med 9 længdeindstillinger

Trimmer i fuld størrelse til skæg og hovedhår

Næse- og ørehårstrimmer til at trimme uønskede hår

Præcisionstrimmeren skaber og vedligeholder hårgrænser og skarpe linjer

Giver optimal kraft

Ledningsfri brug giver maksimal frihed

Opladestander til praktisk opbevaring



Multitrimmer QG3040/10

Vigtigste nyheder Specifikationer

Konturfølgende kam

Den konturfølgende kam tilpasser sig alle

kurver og giver hurtige og behagelige resultater.

Selvslibende knive

Revolutionerende bølgeformede, selvslibende

knive, der fanger og klipper hårene og sikrer et

præcist og ensartet resultat.

9 integrerede længdeindstillinger

Vælg og lås din ønskede længde inden for et

alsidigt udvalg af mulige længder.

Kam til skæg og overskæg

Trimmer dit ansigtshår, præcis som du ønsker

det.

Trimmer i fuld størrelse

Når trimmeren i fuld størrelse anvendes uden

kam, opnås et skægstubbe-look.

Næse- og ørehårstrimmer

Et uundværligt tilbehør til dit kropsplejesæt, så

du kan holde de uønskede hår væk.

Præcisionstrimmer

Skab en hvilken som helst stil, du ønsker, med

præcision.

Kun til brug uden ledning

Ledningsfri brug giver maksimal frihed

Opbevarings- og opladestander

Opladestanderen giver en praktisk opbevaring

og sikrer, at apparatet er fuldt opladet og klar til

brug

 

Skab det look, du ønsker

Styling-værktøjer: Klippekam med 9

indstillinger

Ydeevne

Trimmerstørrelse: 21-32 mm

Strømkilde

Anvendelse: Kun uden ledning

Opladningstid: 10 timer

Driftstid: 35 minutter

Vedligeholdelse

Smøring: Knivene skal ikke smøres

Rengøring: Rensebørste

Brugervenlig

Display: Opladeindikator
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