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3-in-1 grooming kit för ansikte

Skäggtrimmer med 18
längdinställningar

Med nästrimmer

60 min sladdlös anv efter 10
timmars laddning

 
QG3320/15

Komplett skägg- och precisionstrimmer
Allt-i-ett-styling för ansiktet

Med 3-i-1 Grooming Kit från Philips blir det enkelt att känna dig välvårdad. De

olika tillbehören ger dig alla möjligheter att skapa en välvårdad look, allt från att

trimma näs- eller öronhår, skägg eller polisonger. Alla Philips serier med Grooming

Kit är helt underhållsfria med självslipande skärelement; du behöver aldrig olja

bladen. Dessutom är de helt vattentäta, vilket gör dem lätta att rengöra, du kan till

och med använda dem i duschen!

Mångsidig

Trimma ansikte, hals och polisonger som du vill

18 justerbara längdinställningar (1–18 mm) för en jämnt skägg eller stubb

Ta försiktigt bort oönskat näs- och öronhår

Lättanvänd

Hudvänliga skärblad med hög prestanda för en skonsam trimning

60 min. sladdlös användning efter 10 tim. laddning

Trimmern kan sköljas under kranen

2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs



3-I-1-skägg och precisionstrimmer QG3320/15

Funktioner Specifikationer

Trimmer i full storlek

Använd trimmern i full storlek utan kam för att

fullända stilen och få rena, skarpa linjer runt

skäggets kanter.

Skägg- och stubbkam

Trimma skägget till exakt den längd du vill ha,

genom att låsa den inställning som passar det

önskade utseendet. Skägg- och stubbkam ger

18 längdinställningar från 1 till 18 mm, med

exakt 1 mm mellan varje inställning.

Näshårstrimmer

Ta enkelt och bekvämt bort oönskat näs- och

öronhår.

Hudvänliga blad

Få en skonsam trimning med hög prestanda.

Bladen är självslipande och tillverkade av

finkornigt kromat stål, vilket ger dig långvarig

prestanda. De rundade spetsarna och

kammarna ger en jämn och skyddad kontakt

med huden.

60 minuters drifttid, 10 timmars laddning

Nya skärblad som minskar friktionen för att ge

dig upp till 70 % längre drifttid än tidigare

modeller.

Tvättbar

Skölj bara av skärblad och kammar efter varje

användning för att få lång livslängd.

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att

hålla länge. De omfattas av en

världsomfattande garanti som gäller i 2 år, har

spänning för användning i hela världen och

behöver inte oljas.

Skapa det utseende du vill ha

Antal tillbehör/kammar: 2 tillbehör och 1 kam

Stylingverktyg: Trimmer, Roterande

nästrimmer, Skägg- och stubbkam med 18

inställningar

Antal längdinställningar: 18 integrerade

längdinställningar

Skäggstyling: Mustasch, Långt skägg, Kort

skägg, Skäggstubb, Detaljerad styling, Skarpa

kanter, Bockskägg

Lättanvänd

Våt och torr: Tvättbar

Teckenfönster: Laddningsindikator

Design

Färg: Svart med silverdetaljer

Handtag: Enkelt grepp

Effekt

Batterityp: NiMh

Driftstid: 60 minuter

Laddning: Fulladdad efter 10 timmar

Automatisk spänning: 100–240 V

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

Självslipande blad

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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