
3-in-1 baard- en
precisietrimmer

Multigroom series
3000

 
2 hulpstukken en 1 kam

draadloos, volledig afspoelbaar

huidvriendelijke mesjes

60 min. draadloos gebr./10 uur
opladen

 
QG3320/15

Alles-in-één baard- en detailtrimmer
3-in-1 waterbestendige tondeuse voor maximale

veelzijdigheid

Probeer verschillende baard-, snor- en bakkebaardstijlen met deze alles-in-één

tondeuse. Dankzij de 3 opzetstukken kunt u eenvoudig allerlei verschillende looks

proberen.

Veelzijdig

Trim uw gezicht, hals en bakkebaarden om uw look af te maken

18 instelbare lengten (1-18 mm) voor een gelijkmatige baard of stoppels

Voor het voorzichtig verwijderen van ongewenst neus- en oorhaar

Gebruiksvriendelijk

Huidvriendelijke, hoogwaardige mesjes voor aangenaam trimmen

60 minuten draadloos gebruik na 10 uur opladen

Tondeuse kan worden schoongespoeld onder de kraan

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig



3-in-1 baard- en precisietrimmer QG3320/15

Kenmerken Specificaties

Complete trimmer

Gebruik de complete tondeuse zonder trimkam.

Maak uw stijl af en geef uw baard nette,

scherpe lijnen.

Baard- en stoppelkam

Trim uw baard tot de gewenste lengte door de

stand te vergrendelen en het gewenste

resultaat te garanderen. De baard- en

stoppelkam beschikt over 18 lengtestanden van

1 tot 18 mm, met precies 1 mm tussen elke

stand.

Neustrimmer

Verwijder ongewenst neus- en oorhaar,

gemakkelijk en op een aangename manier.

Huidvriendelijke mesjes

Voor een aangename trimbeurt met

uitstekende resultaten. De zelfslijpende mesjes

van zeer fijn verchroomd staal zorgen voor

langdurige prestaties. De afgeronde

mesuiteinden en kammen bieden bescherming

voor de huid.

60 minuten gebruik, 10 uur opladen

Onze nieuwe mesjes verminderen wrijving voor

een 70% langere gebruiksduur dan vorige

modellen.

Volledig afspoelbaar

Spoel de mesjes en kammen na elk gebruik

schoon voor langdurige prestaties.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor

alle voltages en hebben nooit olie nodig.

Creëer uw eigen look

Aantal hulpstukken/kammen: 2 hulpstukken

en 1 kam

Stylingbenodigdheden: Trimmer, Roterende

neustrimmer, Baard- en stoppelkam met 18

lengte-instellingen

Aantal lengte-instellingen: 18 geïntegreerde

lengtestanden

Styling van gezichtshaar: Snor, Lange baard,

Korte baard, Stoppelbaard, Gedetailleerde

styling, Scherpe lijnen, Sik

Gebruiksgemak

Nat en droog: Volledig afspoelbaar

Display: Oplaadindicator

Ontwerp

Kleur: Zwart met zilveren details

Handvat: Gemakkelijk vast te houden

Vermogen

Batterijtype: NiMh

Gebruikstijd: 60 minuten

Opladen: Volledig opladen in 10 uur

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig

Zelfslijpende mesjes

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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