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Fantastisk synlighed,

maksimal præcision

Den revolutionerende MicroBlade-teknologi er designet til at give dig mulighed for

hidtil uset præcision, så du kan opnå præcis det look, du ønsker.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

MicroBlade-teknologi giver hidtil uset præcision

Skarpere end titanium*: Knivene i hærdet stål holder længere

Maksimal brugervenlighed

100 % vandtæt, så den kan bruges i brusebadet og er let at rengøre

Skab det look, du ønsker

9+ tilbehørsdele, så du kan få det ønskede udseende fra top til tå



Multitrimmer QG3190/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

100 % vandtæt

100 % vandtæt, så den er nem at bruge og

rengøre.

MicroBlade-teknologi

Den revolutionerende MicroBlade-teknologi er

designet til at give dig mulighed for hidtil uset

præcision og opnå præcis det look, du ønsker.

Skarpere end titanium*

De selvslibende Inox Steel-knive i hærdet stål

er skarpere end titanium*.

9+ tilbehørsdele

Philips tilbyder dig et nyt grooming kit, der

giver dig mulighed for at skabe det udseende,

du ønsker, fra top til tå med overlegen

præcision, så du stolt kan fremvise det perfekte

resultat

 

Klippesystem

Antal længdeindstillinger: 9

Selvslibende knive i rustfrit stål

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

Opbevaring: Stander

Vedligeholdelsesfri – skal ikke olieres

Wet & Dry: 100 % vandtæt, så den er nem at

bruge og rengøre

Kan skylles under vandhanen

Strømkilde

Opladningstid: 10 timer

Driftstid: 35 minutter

Anvendelse: Kun uden ledning

Tilbehør

Rensebørste

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Kort skæg, Hagerem, Fipskæg,

Overskæg, Bakkenbarter, Klip dit hovedhår,

Detaljeret styling, Øjenbryn-stil

Tilbehør

Kam til øjenbryn med 4 indstillinger

Kam til skæg og overskæg med 9

indstillinger

Klippekam med 9 indstillinger

Trimmer i fuld størrelse: 32 mm

Mikro-folieshaver: 21 mm

Mikrotrimmer: 8 mm

Næse- og ørehårstrimmer

Præcisionstrimmer: 21 mm
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