
Trimmesett

Multigroom
 

35 min trimming

For bruk i ansiktet og på hår

 

QG3250/32 Komplett styling for menn
Med forbedret presisjon og hudvennlig trimmer

Philips Multigroom-barbermaskinen for komplett styling for menn med overlegen

ytelse og hudvennlig trimmer. Utformet for å lage den stilen du vil ha med

glimrende presisjon, slik at du kan være stolt over et perfekt sluttresultat.

Lett å bruke

2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

Ladestativ og etui: lade opp og vær klar til å gå

35 minutter ledningsfri bruk etter 10 timers lading

Skylles enkelt ren

Hudvennlig ytelse

Hudvennlig, trimmerblad med høy ytelse

Komplett styling for menn

Kam for skjegg og bart med ni lengdeinnstillinger

Trimmer i full størrelse for nakke, kinnskjegg og hake.

Hårtrimmekam med ni lengdeinnstillinger

Mini-barbermaskin for en tett barbering langs kantene av skjegget

Presisjonsnesetrimmer for nese, ører og øyenbryn

Presisjonstrimmer for fine detaljer som perfeksjonerer stilen din



Trimmesett QG3250/32

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kam for skjegg og bart

Kammen for skjegg og bart passer over

trimmeren i full størrelse, og den har ni

forskjellige lengdeinnstillinger, slik at du kan

holde skjegget i den lengden du foretrekker.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.

De har en verdensomspennende garanti på

to år samt verdensomspennende

spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å

olje dem.

Trimmer i full størrelse

Bruk den store trimmeren til oppfriskning, og til

å lage rene linjene i kanten av skjegget. Du

kan også bruke den uten en kam for få et

tredagersskjegg.

Hårtrimmekam

Hårtrimmekammen passer over den ekstra

brede klipperen og har ni forskjellige

lengdeinnstillinger du kan bruke for å holde

håret velstelt og stylet mellom hårklippene.

Mini-barbermaskin

Bruk mini-barbermaskinen etter at kantene av

skjegget er trimmet, slik at du får en tett og

glatt barbering.

Nesetrimmer

Bruk nesetrimmeren på nese, ører og øyenbryn

for å fjerne uønsket hårvekst.

Presisjonstrimmer

Bruk presisjonstrimmeren til å skape fine linjer

og detaljene som definere stilen din.

Oppladbar

Batteriet varer i 35 minutter etter 10 timers

lading. En rask 10 minutters lading gir deg 10

minutter med pleietid, slik at den alltid er klar

til bruk.

Vaskbart tilbehør

Det er bare å ta av tilbehøret, slik at du kan

skylle dem i rennende vann.

 

Enkel i bruk

Våt og tørr: Vaskbart tilbehør

Strømsystem

Batteritype: NiMH

Ladetid: 10 timer

Driftstid: 35 minutter

Bruk: Kun trådløs

Global spenning: 100–240 V

Tilbehør

Ladestativ

Oppbevaringsetui

Lag det utseendet du ønsker

Friseringsverktøy: Hårklipperkam med ni

innstillinger, Kam for skjegg og bart

Antall lengdeinnstillinger: 9 sikre

lengdeinnstillinger

Tilbehør

Trimmerkniv i full størrelse: 32 mm

Mini-barbermaskin

Presisjonstrimmer: 21 mm

Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

Vedlikehold

Garanti: To års verdensomspennende garanti

Smøring: Knivene trenger ikke oljes
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