
Trimmauspakkaus

Multigroom

 

35 min, siistiminen

Kasvot ja hiukset

 

QG3250/32

Miesten hiusten muotoilu
entistä tarkemmalla ja ihoystävällisemmällä trimmerillä

Philips Multigroom miesten hiusten täydelliseen muotoiluun: erinomainen ajotulos

ja ihoystävällinen trimmeri. Suunniteltu luomaan kaikki haluamasi tyylit

äärimmäisen tarkasti. Voit olla ylpeä täydellisestä lopputuloksesta.

Helppokäyttöinen

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä

Latausjalusta ja pussi: aina ladattu ja valmiina lähtöön

35 minuuttia johdotonta käyttöä 10 tunnin latauksella

Helppo puhdistaa

Ihoystävällinen

Ihoystävälliset ja tehokkaat trimmeriterät

Miesten hiusten muotoilu

Parta- ja viiksikampa yhdeksällä eri pituusasetuksella

Täysikokoinen trimmeri kaulalle, pulisongeille ja leualle.

Kotiparturikampa, jossa 9 pituusasetusta

Miniajopää tarkkaan viimeistelynn

Nenä- ja korvakarvojen sekä kulmakarvojen siistimiseen

Tarkkuustrimmeri tyylin tarkkoihin yksityiskohtiin



Trimmauspakkaus QG3250/32

Kohokohdat Tekniset tiedot

Parta- ja viiksikampa

Voit käyttää parta- ja viiksikampaa

täysikokoisessa trimmerissä ja valita itsellesi

parhaiten sopivan pituusasetuksen yhdeksästä

eri vaihtoehdosta.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu,

automaattinen jännitteenvalinta, eikä niitä

tarvitse öljytä.

Täysikokoinen trimmeri

Täysikokoinen trimmeri soveltuu pikaiseen

parran muotoiluun ja parran reunojen

tasaamiseen. Käyttämällä sitä ilman

ohjauskampaa saat aikaan kolmen päivän

sängen.

Kotiparturikampa

Kotiparturikampa sopii erittäin leveään

kotiparturiin ja siinä on yhdeksän eri

pituusasetusta, joten voit pitää hiuksesi

siisteinä parturikäyntien välillä.

Miniajopää

Miniajopäällä voit viimeistellä tarkasti ja

siististi parran reunat.

Nenäkarvatrimmeri

Nenäkarvatrimmerillä voit siistiä nenä- ja

korvakarvot sekä poistaa kulmakarvoja.

Tarkkuustrimmeri

Tarkkuustrimmerillä voit viimeistellä partasi

selkeillä linjoilla ja tyylikkäillä yksityiskohdilla.

ladattava

Akku kestää 35 minuuttia 10 tunnin latauksella.

10 minuutin pikalatauksella saat 10 minuuttia

ajoaikaa, joten laite on aina käyttövalmis.

Pestävät lisäosat

Lisäosat on helppo irrottaa ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

 

Helppokäyttöinen

Wet & Dry: Pestävät lisäosat

Virransyöttö

Akun/pariston tyyppi: NiMH

Latausaika: 10 h

Käyttöaika: 35 minuuttia

Käyttö: Vain johdoton

Automaattinen jännitteenvalinta: 100 - 240

V

Lisätarvikkeet

Latausteline

Säilytyspussi

Loihdi haluamasi tyyli

Muotoilutarvikkeet: 9-asentoinen

ohjauskampa kotiparturointiin, Parta- ja

viiksikampa

Pituusasetusten määrä: 9 lukittavaa

pituusasetusta

Lisäosat

Täysikokoinen trimmeriterä: 32 mm

Miniajopää

Tarkkuustrimmeri: 21 mm

Nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri

Ylläpito

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Voitelu: Teriä ei tarvitse voidella

 

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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