
Trimningssats

Multigroom

QG3270/32

För alla frisyrer, utan kompromissande
Rakapparat med litiumjonbatteri

Trimningssats för alla frisyrer utan kompromissande. Med litiumjonbatteri, högsta

prestanda och en hudvänlig trimmer som utformats för att ge dig just den frisyr du

önskar dig med fantastisk precision. Känn stoltheten över ett perfekt resultat.

Lättanvänd

50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes snabbladdning.

2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs

Lätt att skölja ren

Kan användas med eller utan sladd

Laddningsställ och fodral: alltid laddad och resklar

För alla stilar (utan kompromissande)

Extra bred hårklippare för effektiv hårklippning.

Trimmer i fullstorlek för nacke, polisonger och haka.

Hårtrimkam med 9 längdinställningar

Skägg- och mustaschkam med 9 längdinställningar

Precisionstrimmer för fina detaljer som fulländar stilen

Minirakapparat för finputsing av skäggkanterna

Precisionstrimmer för näsa, öron och ögonbryn

Hudvänliga prestanda



Trimningssats QG3270/32

Funktioner Specifikationer

1 timmes laddningstid

Det kraftfulla litiumjonbatteriet räcker i 50

minuter efter 1 timmes laddning. Efter 10

minuters snabbladdning kan du använda

apparaten i 10 minuter, så den är alltid redo

när du behöver den.

Skägg- och mustaschkam

Skägg- och mustaschkammen passar på

trimmern och har 9 olika längdinställningar så

att ditt skägg alltid får den längd du föredrar.

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att

hålla länge. De omfattas av en

världsomfattande garanti som gäller i 2 år, har

spänning för användning i hela världen och

behöver inte oljas.

Kan användas med eller utan sladd

Använd den sladdlös eller ansluten.

Extra bred klippare

Använd den extra breda klipparen för

huvudhårklippning eller effektiv klippning av

stora hårbeväxta ytor.

Trimmer i fullstorlek

Använd trimmern i fullstorlek för

uppfräschningar och prydliga kantlinjer runt

skägget. Du kan också använda den utan kam

om du föredrar en stil med kort skäggstubb.

Hårtrimkam

Hårtrimkammen passar på den extra breda

klipparen och har 9 olika längdinställningar

som du kan använda för att bibehålla en

prydlig och stylad stil mellan professionella

hårklippningar.

Minirakapparat

Använd minirakapparaten när du har trimmat

skäggkanterna för ett prydligt, perfekt och

stilrent resultat.

Näshårstrimmer

Använd näshårstrimmern på näsa, öron och

ögonbryn för att ta bort oönskat hår.

Precisionstrimmer

Använd precisionstrimmern för att skapa de

fina linjer och detaljer som definierar din stil.

Tillbehör som går att tvätta

Ta bara bort tillbehören för att skölja dem under

kranen.

 

Tillbehör

Laddningsställ

Förvaringsfodral

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 9 säkrade

längdinställningar

Stylingverktyg: Hårklipparkam med 9 lägen,

Skägg- och mustaschkam

Lättanvänd

Våt och torr: Tillbehör som går att tvätta

Strömförsörjning

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 1-timmes

Drifttid: 50 minuter

Användning: Sladdlös och nätström

Spänning för användning världen över: 100–

240 V

Tillbehör

Trimmerkniv i full storlek

Hårklippare: 41 mm

Minirakapparat

Näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

Precisionstrimmer: 21 mm

Underhåll

Garanti: 2 års världsomfattande garanti

Smörjning: Bladen behöver inte oljas

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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