
Verzorgingsset

Multigroom

 

35 min verzorging

Voor gezicht en haar

 

QG3250/32

Volledige styling voor mannen
Extra nauwkeurig en met huidvriendelijke trimmer

Het Multigroom-scheerapparaat van Philips biedt mannen complete styling naar

wens. Huidvriendelijke trimmer voor optimale stylingmogelijkheden en superieure

prestaties met maximale precisie. Zo krijgt u precies het resultaat dat u voor ogen

had.

Gebruiksvriendelijk

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig

Oplader en etui: altijd opgeladen en klaar voor gebruik

35 minuten draadloos scheren na 10 uur opladen

Eenvoudig schoon te spoelen

Huidvriendelijk resultaat

Huidvriendelijke, hoogwaardige trimmermesjes

Volledige styling voor mannen

Baard- en snorkam met 9 lengtestanden

Complete trimmer voor neklijn, bakkebaarden en kin.

Haartrimkam met 9 lengtestanden

Mini-scheerapparaat voor nette afwerking van de randen van uw baard

Precisieneustrimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

Precisietrimmer voor fijne details om uw stijl te perfectioneren



Verzorgingsset QG3250/32

Kenmerken Specificaties

Baard- en snorkam

De baard- en snorkam past op de complete

trimmer en kan op 9 lengtes worden ingesteld.

Zo kunt u uw baard op de gewenste lengte

houden.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor

alle voltages en hebben nooit olie nodig.

Complete trimmer

De complete trimmer gebruikt u voor een

opfrisbeurt of voor nette lijnen langs uw baard.

U kunt de trimmer ook zonder kam gebruiken

voor een stoere stoppelbaard van drie dagen.

Haartrimkam

De haartrimkam past op de extra brede

haartrimmer en kan op 9 haarlengtes worden

ingesteld. Zo houdt u uw kapsel tussen de

knipbeurten door netjes in model.

Mini-scheerapparaat

Het mini-scheerapparaat gebruikt u na het

trimmen van de randen van uw baard, voor een

net en fris resultaat.

Neustrimmer

De neustrimmer gebruikt u voor de neus, oren

en wenkbrauwen, om ongewenste haartjes te

verwijderen.

Precisietrimmer

Met de precisietrimmer kunt u de fijne lijntjes

en details creëren die bij uw stijl horen.

Oplaadbaar

De batterij gaat na 10 uur laden 35 minuten

mee. Snel 10 minuten laden levert 10 minuten

groomingtijd op, dus het apparaat is altijd klaar

als u het nodig hebt.

Afspoelbare hulpstukken

De hulpstukken kunt u gemakkelijk verwijderen

en onder de kraan afspoelen.

 

Gebruiksgemak

Nat en droog: Afspoelbare hulpstukken

Voedingssysteem

Batterijtype: NiMh

Oplaadtijd: 10 uur

Gebruikstijd: 35 minuten

Gebruik: Alleen snoerloos

Alle voltages: 100 - 240 V

Accessoires

Oplader

Opbergetui

Creëer uw eigen look

Stylingbenodigdheden: Tondeusekam met 9

standen, Baard- en snorkam

Aantal lengte-instellingen: 9 vergrendelbare

lengtestanden

Accessoires

Compleet trimmermesje: 32 mm

Mini-scheerapparaat

Precisietrimmer: 21 mm

Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

Onderhoud

Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie

Smeren: Mesjes hoeven niet te worden

gesmeerd

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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