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n revolutionerande MicroBlade-tekniken ger oöverträffad precision så att du kan skapa 
akt den frisyr du vill ha.

Bästa prestanda och fantastisk känsla
• MicroBlade-teknik för oöverträffad precision
• Vassare än titan*: blad i härdat stål ger lång livslängd

Maximalt lättanvänd
• 100 % vattentät för användning i duschen och enkel rengöring

Skapa det utseende du vill ha
• 9+ tillbehör för att skapa vilken stil du vill från topp till tå



 100 % vattentät

100 % vattentät för enkel användning och rengöring.

MicroBlade-teknik

Den revolutionerande MicroBlade-tekniken ger 
oöverträffad precision så att du kan skapa exakt den 
frisyr du vill ha.

Vassare än titan*

De självslipande bladen i härdat Inox-stål är vassare 
än titan*.

9+ tillbehör

Philips erbjuder en ny trimningssats som gör att du 
kan skapa vilken stil du vill från topp till tå med 
suverän precision, som får dig att känna dig nöjd med 
slutresultatet
QG3190/00
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Klippsystem
• Antal längdinställningar: 9
• Självslipande blad i rostfritt stål
• Trimsax: Knivar i rostfritt stål

Lättanvänd
• Säkrade längdinställningar
• Förvaring: Ställning
• Underhållsfri – ingen olja behövs
• Våt och torr: 100 % vattentät för enkel användning 

och rengöring
• Rengöring under kranen

Strömförsörjning
• Laddningstid: 10 timmar
• Drifttid: 35 minuter
• Användning: Endast utan sladd

Tillbehör
• Rengöringsborste

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Skapa det utseende du vill ha
• Stilar: Kort skägg, Skepparkrans, Bockskägg, 

Mustasch, Polisonger, Klipp huvudhåret, Detaljerad 
styling, Ögonbrynsstil

Tillbehör
• Ögonbrynskam med 4 lägen
• Skägg- och mustaschkam med 9 lägen
• Hårklipparkam med 9 lägen
• Trimmerkniv i full storlek: 32 mm
• Mikroskärblad: 21 mm
• Mikrotrimmer: 8 mm
• Näs- och örontrimmer
• Precisionstrimmer: 21 mm
•
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