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3-i-1 groomingkit til ansigt,
vandtæt

Med næsetrimmer

Skægtrimmer med 18
længdeindstillinger

60 min. ledningsfri brug efter
10 t

 
QG3320/15

All-in-one skæg- og detaljetrimmer
Alt-i-et styling til ansigtet

Med 3-i-1 Grooming Kit fra Philips er det nemt at få en velplejet finish. De

forskellige tilbehørsdele giver dig muligheder for at skabe et velplejet look, lige fra

trimning af næse eller ørehår, skæg eller bakkenbarter. Alle Philips serier med

kropsplejesæt er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende skæreelementer; du

behøver aldrig at oliere bladene. Alle dele er helt vandtætte, hvilket gør dem

nemme at rengøre, og du kan også bruge trimmeren i brusebadet!

Alsidig

Trim ansigt, nakke og bakkenbarter for at fuldføre dit look

18 justerbare længder (1-18 mm) for et ensartet skæg eller skægstubbe

Fjern forsigtigt uønsket næsehår og ørehår

Nem at anvende

Hudvenlige, højtydende skær giver en perfekt trimning

60 minutters brug uden ledning på en 10 timers opladning

Trimmeren kan skylles ren under vandhanen

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering



3-i-1 groomingkit til ansigt, vandtæt QG3320/15

Vigtigste nyheder Specifikationer

Trimmer i fuld størrelse

Brug trimmeren i fuld størrelse uden kam til at

afslutte din styling og få rene, skarpe linjer

langs kanterne af dit skæg.

Kam til skæg og skægstubbe

Trim dit skæg til præcis den længde, du ønsker,

ved at låse i den indstilling, der passer til det

ønskede resultat. Skæg- og stubbekammen har

18 længdeindstillinger fra 1 mm til 18 mm med

nøjagtigt 1 mm mellem hver indstilling.

Næsehårtrimmer

Fjern uønsket næsehår og ørehår, nemt og

bekvemt.

Hudvenlige knive

Få en blid trimning med høj ydeevne. Knivene

er selvslibende og fremstillet af fintslebet,

forkromet stål, der giver langvarig ydeevne.

Deres afrundede spidser og kamme sikrer

beskyttet kontakt med huden.

60 min. driftstid, 10 t. opladning

Vores nye knive reducerer friktion, hvilket giver

dig op til 70 % mere driftstid end tidligere

modeller.

Vaskbar

Du skal bare skylle knivene og kammene efter

brug for langvarig ydeevne.

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

bygget til at holde. De leveres med en 2 års

garanti, spænding til brug i hele verden, og de

skal aldrig smøres.

 

Skab det look, du ønsker

Antal tilbehørsdele/kamme: 2 tilbehørsdele

og 1 kam

Styling-værktøjer: Trimmer, Roterende

næsehårstrimmer, Klippekam med 18

indstillinger til skæg og stubbe

Antal længdeindstillinger: 18 integrerede

længdeindstillinger

Styling af ansigtet: Overskæg, Langt skæg,

Kort skæg, Skægstubbelook, Detaljeret

styling, Skarpe linjer, Fipskæg

Brugervenlig

Wet & Dry: Vaskbar

Display: Opladeindikator

Design

Farve: Sort med sølvfarvede detaljer

Håndgreb: Easy Grip

Strøm

Batteritype: NiMH

Driftstid: 60 minutter

Opladning: Fuld opladning på 10 timer

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Service

2 års reklamationsret

Olie ikke nødvendigt

Selvslibende knive

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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