
Trimningssats

Multigroom

QG3280 Stilfullt från topp till tå
Med Bodygroom och ström från litiumjonbatteri

Utformad för att skapa vilken stil du vill med utmärkt precision, så att du kan känna

dig stolt över ett perfekt resultat.

Bästa prestanda och fantastisk känsla

Skarpare kanter för förbättrad klippning

Rundat skydd är skonsammare och glider bättre på huden

Snabbladdat batteri med lång livslängd

Maximalt användarvänlig

100 % vattentät för användning i duschen och enkel rengöring

Skapa det utseende du vill ha

Trimmer i full storlek för skägg och hår på huvudet

Minirakapparat som formar kanterna med ett nära resultat

Precisionstrimmer för detaljer som skapar och underhåller dina linjer

Hårklipparkam med 9 inställningar

Kroppskam med fem längdinställningar

Trimma och raka alla kroppsdelar

Näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

Skägg- och mustaschkam med 9 inställningar
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Funktioner

Trimmer i full storlek

Om du använder trimmern i full storlek utan

kam får du skäggstubb.

Precisionstrimmer för detaljer

Skapa vilken stil du vill med precision.

Bodygroom-rakapparat

Trimma och raka alla kroppsdelar med denna

hudskyddande rakapparat tillverkad av

hypoallergena material och håll din

kroppsbehåring under kontroll med mindre

hudirritation

Skägg- och mustaschkam med 9 lägen

Nio längdinställningar så att du kan trimma ditt

ansiktshår precis som du vill ha det.

Hårklipparkam med 9 lägen

9 längdinställningar så att du kan bibehålla en

prydlig och stylad stil.

Kroppskam med fem lägen

Kroppstrimmerkam med fem längdinställningar

för att trimma kroppshår till önskad längd

Minirakapparat

Använd minirakapparaten för att forma

kanterna, den ger ett nära resultat.

Näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

För enkel och smärtfri trimning av oönskade

hårstrån.

Litiumjonbatteri

snabbladdat batteri med lång livslängd

100 % vattentät

100 % vattentät för enkel användning och

rengöring.

Nya skarpare kanter

Skarpare kanter ger en bättre klippning för

snabbare och bättre resultat

Rundat skydd

Rundade trimmertoppar förhindrar att du river

dig och ger ultimat komfort för kroppen
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Specifikationer

Lättanvänd

Våt och torr: 100 % vattentät för enkel

användning och rengöring, Tillbehör som går

att tvätta

Strömförsörjning

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 1-timmes

Drifttid: 50 minuter

Användning: Endast utan sladd

Spänning för användning världen över: 100–

240 V

Tillbehör

Laddningsställ

Förvaringsfodral

Skapa det utseende du vill ha

Stylingverktyg: Kroppskam, Hårklipparkam

med 9 lägen, Skägg- och mustaschkam

Antal längdinställningar: 9 säkrade

längdinställningar

Tillbehör

Trimmerkniv i full storlek

Minirakapparat

Precisionstrimmer: 21 mm

Rakapparat för hela kroppen

Näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

Underhåll

Garanti: 2 års världsomfattande garanti

Smörjning: Bladen behöver inte oljas
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