
3-i-1 Grooming Kit
for ansiktet, vanntett

Multigroom series
3000

 
3-i-1 Grooming Kit for ansiktet

Med nesehårstrimmer

hudvennlige kniver

60 min trådløs bruk / 10 t
lading

 
QG3320/15

Alt-i-ett skjegg- og detaljtrimmer
Alt-i-ett-styling for ansiktet

Med 3-i-1 Grooming Kit fra Philips blir det lett å føle seg velstelt. De forskjellige

tilbehørene gir deg alle muligheter til å skape en velpleid look, alt fra å trimme

nese- eller ørehår til skjegg eller kinnskjegg. Alle Philips-serier med Grooming Kit

er helt vedlikeholdsfrie og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å

smøre bladene. Dessuten er de helt vanntette, noe som gjør dem lette å rengjøre.

Du kan til og med bruke dem i dusjen!

Allsidig

Du kan trimme håret i ansiktet og på halsen og kinnskjegget for å få stilen du ønsker

deg

18 justerbare lengder (1–18 mm) for et jevnt skjegg eller tredagersskjegg

Fjern nese- og ørehår på en skånsom måte

Lett å bruke

Hudvennlige kniver med høy ytelse for skånsom trimming

60 minutter med trådløs bruk etter ti timer med lading.

Trimmeren kan skylles under springen

2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring



3-i-1 Grooming Kit for ansiktet, vanntett QG3320/15

Høydepunkter Spesifikasjoner

Trimmer i full størrelse

Bruk den store trimmeren uten en kam for å få

rene linjer rundt kantene på skjegget og stilen

du ønsker deg.

Skjegg- og tredagerskam

Ved å låse innstillingen som passer best til

stilen du ønsker, kan du trimme skjegget så

langt du vil. Med skjegg- og tredagerskammen

får du 18 lengdeinnstillinger fra 1 til 18 mm,

med nøyaktig 1 mm mellom hver innstilling.

Nesetrimmer

Fjern nese- og ørehår på en enkel og

komfortabel måte.

Hudvennlige kniver

Få en skånsom trimming med høy ytelse.

Knivene av forkrommet stål er selvslipende,

noe som gir langvarig ytelse. De avrundede

tuppene på kammen sikrer at huden beskyttes

for en skånsom trimming.

60 min driftstid, 10 timers lading

De nye knivene redusere hudfriksjon for opptil

70 % lengre brukstid enn tidligere modeller.

Alt kan vaskes

Du skyller bare knivene og kammene etter hver

bruk for langvarig ytelse.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.

De har en verdensomspennende garanti på

to år samt verdensomspennende

spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å

olje dem.

 

Skap det utseendet du ønsker

Antall tilbehør/kammer: To tilbehør og én

kam

Friseringsverktøy: Trimmer i full størrelse,

Roterende nesetrimmer, Skjegg- og

tredagerskam med 18 innstillinger

Antall lengdeinnstillinger: 18 integrerte

lengdeinnstillinger

For ansiktet: Bart, Langt skjegg, Kort skjegg,

Tredagersskjegg, Detaljert styling, Skarpe

linjer, Bukkeskjegg

Enkel i bruk

Våt og tørr: Alt kan vaskes

Skjerm: Ladeindikator

Utforming

Farge: Svart med sølvfargede detaljer

Håndtak: Godt grep

Drift

Batteritype: NiMH

Driftstid: 60 minutter

Lading: Fulladet batteri etter ti timer

Automatisk spenning: 100–240 V

Service

To års garanti

Trenger ikke smøring

Selvslipende kniver

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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