
Verzorgingsset

 

7-in-1

 

QG3080

7-in-1 verzorgingsset
Creëer uw eigen stijl

Deze professionele Philips-verzorgingsset is het ultieme stylinghulpmiddel

waarmee u voor elke gelegenheid de juiste look creëert.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

Zelfslijpende SteelWave-mesjes voor een nauwkeurig resultaat

Creëer uw eigen look

9 geïntegreerde lengtestanden van 1-18 mm

Baard- en snorkam met 9 lengtestanden

Complete trimmer voor haar en baard

Haartrimmer met kam en 9 lengtestanden

Neus- en oortrimmer voor ongewenst haar

Precisietrimmer voor het maken en onderhouden van de gewenste haarlijnen

Optimale power

Draadloos te gebruiken voor meer vrijheid

Oplaadstandaard voor eenvoudig opbergen



Verzorgingsset QG3080/60

Kenmerken Specificaties

Contourvolgende kam

De contourvolgende kam past zich aan elke

welving aan voor snelle en comfortabele

resultaten.

Zelfslijpende mesjes

Revolutionaire, zelfslijpende, gegolfde mesjes

zorgen voor een nauwkeurig en gelijkmatig

resultaat.

9 geïntegreerde lengtestanden

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en

vergrendel de gewenste lengte.

Baard- en snorkam

Kies het gezichtshaar dat ú wilt.

Complete trimmer

Gebruik de complete trimmer zonder kam voor

een stoppelbaard.

Haartrimmer met kam

Knip uw haar in verschillende lengtes voor een

prachtig gestylede coupe.

Neus- en oortrimmer

Een onmisbare aanvulling op uw

verzorgingsset, waarmee u zich van ongewenst

haar ontdoet.

Precisietrimmer

Creëer precies de gewenste stijl.

Alleen draadloos te gebruiken

Draadloos te gebruiken voor meer vrijheid

Opberg- en oplaadstandaard

Dankzij de oplaadstandaard kunt u het

apparaat handig opbergen en is het altijd

opgeladen en klaar voor gebruik.

 

Creëer uw eigen look

Stylingbenodigdheden: Haartrimmer met kam

met 9 standen

Prestaties

Afmetingen trimmer: 21 - 32 mm

Voedingssysteem

Gebruik: Alleen snoerloos

Oplaadtijd: 10 uur

Gebruikstijd: 35 minuten

Onderhoud

Smeren: Mesjes hoeven niet te worden

gesmeerd

Schoonmaken: Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak

Scherm: Oplaadindicator

Reis: Verschillende voltages
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