
Verzorgingsset

Multigroom

QG3280 Stylen van top tot teen
Bodygroom met lithium-ionbatterij

De G3280/41-haartrimmer van Philips is speciaal ontwikkeld om elke gewenste

stijl met superieure precisie uit te voeren, zodat u trots kunt zijn op een perfect

eindresultaat.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Scherpere randen voor verbeterde knipresultaten

De afgeronde kap voelt prettiger aan en glijdt soepeler over de huid

Snel opladen en langdurige prestaties

Ultiem gebruiksgemak

100% waterdicht voor onder de douche en eenvoudige reiniging

Creëer uw eigen look

Complete trimmer voor haar en baard

Mini-scheerapparaat voor mooie randen met een glad scheerresultaat

Precisietrimmer voor het maken en onderhouden van de gewenste haarlijnen

Haartrimmer met kam met keuze uit 9 vergrendelbare standen

Kam voor lichaamsbeharing met 5 lengtestanden

Het hele lichaam trimmen en scheren

Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

Baard- en snorkam met keuze uit 9 vergrendelbare standen



Verzorgingsset QG3280/41

Kenmerken

Complete trimmer

Gebruik de complete trimmer zonder kam voor

een stoppelbaard.

Precisietrimmer

Creëer precies de gewenste stijl.

BodyGroom-scheerapparaat

Dit huidvriendelijke scheerapparaat is geschikt

voor het trimmen en scheren van het hele

lichaam. Dankzij de hypoallergene materialen

houdt u uw lichaamsbeharing bij zonder

huidirritatie.

Baard- en snorkam met 9 standen

De 9 lengtestanden op deze Philips-trimmer

trimmen uw gezichtshaar zoals u dat wilt.

Haartrimmer met kam met 9 standen

De 9 lengtestanden op deze Philips-trimmer

houden uw haar netjes en gestyled.

Kam voor lichaamsbeharing met 5 standen

Trimmerkam voor lichaamsbeharing met 5

lengtestanden om lichaamshaar op de

gewenste lengte te brengen

Mini-scheerapparaat

Om uw baard helemaal af te maken, kunt u

gebruik maken van het mini-scheerapparaat

voor mooie randen met een glad

scheerresultaat.

Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

Voor het eenvoudig en pijnloos trimmen van

ongewenst haar.

Lithium-ionbatterij

snel opladen en langdurige prestaties

100% waterdicht

100% waterdicht voor eenvoudig gebruik en

eenvoudig schoonmaken.

Nieuwe scherpere randen

De scherpere randen zorgen voor een sneller

en beter knipresultaat

Afgeronde kap

Het afgeronde trimuiteinde voorkomt wondjes

en zorgt voor ultiem comfort

 



Verzorgingsset QG3280/41

Specificaties

Gebruiksgemak

Nat en droog: 100% waterdicht voor eenvoudig

gebruik en eenvoudig schoonmaken,

Afspoelbare hulpstukken

Voedingssysteem

Batterijtype: Li-ion

Oplaadtijd: 1 uur

Gebruikstijd: 50 minuten

Gebruik: Alleen snoerloos

Alle voltages: 100 - 240 V

Accessoires

Oplader

Opbergetui

Creëer uw eigen look

Stylingbenodigdheden: Kam voor

lichaamsbeharing, Haartrimmer met kam met

9 standen, Baard- en snorkam

Aantal lengte-instellingen: 9 vergrendelbare

lengtestanden

Accessoires

Compleet trimmermesje

Mini-scheerapparaat

Precisietrimmer: 21 mm

Scheerapparaat voor lichaamsbeharing

Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

Onderhoud

Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie

Smeren: Mesjes hoeven niet te worden

gesmeerd

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑07‑26

Versie: 11.2.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

