
Multitrimmer

Multigroom

 

35 min. grooming

Til ansigt og hår

 

QG3250/32

Komplet styling til mænd
Med forbedret præcision og hudvenlig trimmer

Philips Multigroom-shaver med uovertruffen ydeevne og hudvenlig trimmer til

komplet styling til mænd. Designet til at skabe det udseende, du ønsker, med

fremragende præcision, så du stolt kan fremvise det perfekte resultat.

Nem at anvende

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering

Opladestander og etui: vær opladet og klar til at tage af sted

35 minutters brug uden ledning efter 10 timers opladning

Skylles nemt ren

Hudvenlig

Hudvenlige trimmer-knive med høj ydeevne

Komplet styling til mænd

Kam til skæg og overskæg med 9 længdeindstillinger

Trimmer i fuld størrelse til nakke, bakkenbarter og hage.

Hårtrimmerkam med 9 længdeindstillinger

Mini-shaver til en tæt finish i skægkanten

Præcisionsnæsehårstrimmer til næse, ører og øjenbryn

Præcisionstrimmer for fine detaljer til perfekt stil



Multitrimmer QG3250/32

Vigtigste nyheder Specifikationer

Kam til skæg og overskæg

Kammen til skæg og overskæg passer ned over

trimmeren i fuld størrelse og har 9 forskellige

længdeindstillinger – så du kan holde dit skæg

i den længde, du foretrækker.

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

bygget til at holde. De leveres med en 2 års

garanti, spænding til brug i hele verden, og de

skal aldrig smøres.

Trimmer i fuld størrelse

Brug trimmeren i fuld størrelse til opfriskninger

og til at lave rene linjer rundt om dit skæg. Du

kan også bruge den uden kam til et 3-dages

skæglook.

Hårtrimmerkam

Hårtrimmerkam passer ned over den ekstra

brede hårklipper og har 9 forskellige

længdeindstillinger, du kan bruge til at holde

dit hår fint og velklippet.

Mini-shaver

Brug mini-shaveren efter trimning af

skægkanten til et tætbarberet, flot og strømlinet

look.

Næsehårtrimmer

Brug næsehårstrimmeren til at fjerne uønskede

hår i næsen, ørerne og øjenbrynene.

Præcisionstrimmer

Brug præcisionstrimmeren til at skabe fine

linjer og detaljer, som definerer stilen.

Genopladelig

Batteriet holder i 35 minutter efter 10 timers

opladning. En 10 minutters lynopladning giver

dig 10 minutters trimning, så den er altid klar,

når du er.

Vaskbare tilbehørsdele

Fjern blot tilbehøret, så kan du rense det

grundigt under rindende vand.

 

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

Tilbehør

Opladestander

Opbevaringsetui

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: 32 mm

Mini-shaver

Præcisionstrimmer: 21 mm

Næse-/ørehårs- og øjenbrynstrimmer

Vedligeholdelse

Garanti: 2 års verdensomspændende

reklamationsret

Smøring: Knivene skal ikke smøres

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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