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ja hiusten viimeistelyyn

Multigroom series 3000

 
3 lisäosaa ja 2 ohjauskampaa

johdoton, täysin pestävä

ihoystävälliset terät

10 h latauksella 45 min
käyttöaikaa

 
QG3334/15

All-in-one-trimmeri parran ja hiusten

viimeistelyyn

Kaikki yhdessä -ratkaisu parralle ja hiuksille

Philipsin 5-in-1-trimmerin avulla on helppo tuntea itsensä huolitelluksi.

Lisätarvikkeiden avulla voit luoda siistin tyylin ja trimmata kaiken parrasta nenä- ja

korvakarvoihin. Hiusten ja pulisonkienkin leikkaaminen onnistuu. Philipsin trimmerit

eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse koskaan öljytä.

Lisäksi trimmerit ovat täysin vesitiiviitä, joten ne on helppo puhdistaa ja niitä voi

käyttää myös suihkussa!

Monipuolinen

Partatrimmeri sängelle ja parralle

18 pituusasetusta (1–18 mm) tasaiselle parralle tai sängelle

Tarkkuustrimmeri lisätarvikkeena

Nenäkarvatrimmeri poistaa ei-toivotut karvat kivuttomasti

Parta- ja viiksikampa sekä 18 pituusasetusta

Helppokäyttöinen

Hellävaraiset, tehokkaat terät takaavat täydellisen lopputuloksen

35 minuutin johdoton käyttö 10 tunnin latauksella

Vedenkestävä – helppo puhdistaa

Trimmeri ja lisäosat on helppo pitää tallessa tai ottaa mukaan matkalle

Suunniteltu kestämään



5-in-1-trimmeri parran ja hiusten viimeistelyyn QG3334/15

Kohokohdat Tekniset tiedot

Täysikokoinen trimmeri

Tämän lisäosan avulla voit luoda täydellisen

sängen tai trimmata parran haluamaasi

pituuteen.

Parta- ja sänkikampa

Viimeistele partasi juuri haluamasi pituiseksi

valitsemalla sopiva asetus. Parta- ja

sänkikamman voi säätää millimetrin välein 18

eri pituuteen (1–18 mm).

Tarkkuustrimmeri

Ajon jälkeen voit napsauttaa lisätarvikkeena

tulevan tarkkuustrimmerin paikalleen ja

viimeistellä viikset, pulisongit tai parran

rajaukset.

Nenäkarvatrimmeri

Trimmeriin kiinnitettävällä lisäosalla voit

poistaa ei-toivotut karvat nenästä ja korvista

täysin kivuttomasti. Nenäkarvatrimmerin

ainutlaatuinen pyöriviin teriin perustuva

teknologia takaa nopeat ja tehokkaat tulokset

ilman nykäisyjä tai epämukavuutta. Suojan

ansiosta haavoja ei koskaan pääse syntymään.

Kampa

Trimmerissä on 18 pituusasetusta (1–18 mm) 1

mm:n välein, mikä mahdollistaa monenlaisten

tyylien luomisen.

Ihoystävälliset terät

Siisti karvat hellävaraisesti ja tehokkaasti.

Kestävien kromiteräksestä valmistettujen

itseteroittuvien terien pyöristetyt kärjet ja

kammat takaavat tasaisen ja turvallisen

ihokosketuksen.

10 tunnin latauksella 45 minuuttia

käyttöaikaa

Kestävä akku mahdollistaa 35 minuutin

johdottoman käytön 10 tunnin latauksella.

Täysin pestävä

Kaikki osat voi puhdistaa helposti juoksevalla

vedellä. Trimmeri on täysin vesitiivis, joten sitä

voi käyttää myös suihkussa.

Säilytyspussi

All-in-one-trimmeri pysyy järjestyksessä

kätevässä pussissa, joka suojaa trimmeriä ja

kaikkia lisäosia myös matkoilla.

Kestävä

Kaikilla Philipsin MultiGroom-laitteilla on

kahden vuoden maailmanlaajuinen takuu.

Trimmerimme on suunniteltu kestämään. Niitä

ei tarvitse öljytä ja ne sopivat yhteen kaikkien

sähköteknisten standardien kanssa ympäri

maailmaa.

Loihdi haluamasi tyyli

Lisäosien/ohjauskampojen määrä: 3 lisäosaa

ja 2 ohjauskampaa

Muotoilutarvikkeet: Trimmeri,

Tarkkuustrimmeri, Pyörivä nenäkarvatrimmeri,

18 asetuksen parta- ja sänkikampa, 18

asetuksen ohjauskampa hiuksille

Pituusasetusten määrä: 18 pituusasetusta

Hiustenleikkuu / parran trimmaus: Viikset,

Pitkä parta, Lyhyt parta, Sänki, Tarkkaa

muotoilua, Tarkat rajaukset, Pukinparta

Trimmausteho

Ihoystävälliset terät: Hellävaraiseen

trimmaukseen

Lisätarvikkeet

Pussi: Säilytyspussi

Helppokäyttöinen

Wet & Dry: Täysin pestävä

Näyttö: Latauksen ilmaisin

Muotoilu

Väri: Harmaa, hopeiset yksityiskohdat

Kahva: Käteen sopiva kahva

Virta

Akun/pariston tyyppi: Ni-MH

Käyttöaika: 45 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen 10 tunnissa

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto

2 vuoden takuu

Ei voitelua
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