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Komplett skägg- och hårtrimmer
Allt-i-ett-styling för skägg och hår

Med 5-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 skägg, näs- eller öronhår. Du kan även enkelt snygga till polisongerna eller

frisyren själv. 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

Skäggtrimmer för allt från stubb till skägg

Precisionstrimmer som tillbehör

Ta försiktigt bort oönskat näs- och öronhår

18 justerbara längdinställningar (3–20 mm) för en jämn klippning

Lättanvänd

Hudvänliga skärblad med hög prestanda för en skonsam trimning

40 minuters sladdlös användning efter 10 timmars laddning

100 % vattentät för enkel rengöring

Det är lätt att förvara trimmern och tillbehören eller ha med dem på resan

Designad för att hålla länge



5-i-1 skägg- och hårtrimmer QG3334/15

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

Skapa den perfekta skäggstubben eller

underhåll din skäggstil med detta tillbehör.

Detaljtrimmer

När du har trimmat klart kan du enkelt klicka

fast tillbehöret för precisionstrimning för en

välvårdad finnish på mustasch , polisonger

eller linjer i skägget.

Näshårstrimmer

Ta enkelt och bekvämt bort oönskat näs- och

öronhår.

Hårkam

Bevara klippningen med stil eller skapa en ny

frisyr genom att trimma till olika längder.

Hårkammen har 18 längdinställningar från 3 till

20 mm, med exakt 1 mm mellan varje

inställning.

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.

45 minuters driftstid, 10 timmars laddning

Nya skärblad som minskar friktionen för att ge

dig upp till 70 % längre drifttid än tidigare

modeller.

Tvättbar

Du kan lätt skölja alla delar under kranen för

enkel rengöring. Allt är helt vattentätt så du kan

till och med använda den i duschen..

Förvaringsfodral

Håll ordning på allt-i-ett-trimmern med det

praktiska resefodralet som rymmer och skyddar

trimmern och alla tillbehör på resor.

För lång hållbarhet

Alla Philips Grooming Kits har två års

världsomfattande garanti. Våra trimmers är

gjorda för att hålla. Du behöver aldrig smörja

den, och den är kompatibel med all världens

olika elektriska standarder.

Skapa det utseende du vill ha

Antal tillbehör/kammar: 3 tillbehör och 2

kammar

Stylingverktyg: Trimmer, Detaljtrimmer,

Roterande nästrimmer, Skägg- och stubbkam

med 18 inställningar, Hårklipparkam med 18

inställningar

Antal längdinställningar: 18 integrerade

längdinställningar

Hårklippning/skäggstyling: Mustasch, Långt

skägg, Kort skägg, Skäggstubb, Detaljerad

styling, Skarpa kanter, Bockskägg

Trimningsprestanda

Hudvänliga blad: För en skonsam trimning

Tillbehör

Fodral: Förvaringsfodral

Lättanvänt

Våt och torr: Tvättbar

Teckenfönster: Laddningsindikator

Design

Färg: Grå med silverdetaljer

Handtag: Enkelt grepp

Effekt

Batterityp: Ni-MH

Driftstid: 45 minuter

Laddning: Fulladdad efter 10 timmar

Automatisk spänning: 100–240 V

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs
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