
8-i-1 skägg- och
hårtrimmer

Multigroom series
5000

 
5 tillbehör och 3 kammar

med sladd/sladdlös, vattentät

högpresterande blad

50 min. sladdlös anv. på 1 tim.
laddn.

 
QG3371/16

Komplett skägg- och hårtrimmer
Vattentät 8-i-1-trimmer ger bästa mångsidighet

Sätt pricken över i med den här vattentäta, turbodrivna trimningssatsen

MultiGroom Pro. Det är en trimmer med sju tillbehör – inklusive justerbara kammar

med upp till 18 längdinställningar – som ger dig full kontroll över ditt ansikte och

ditt hår.

Mångsidig

Trimma ansikte, hals och polisonger som du vill

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

Definiera skarpa kanter runt skägget eller bockskägget

Raka små områden på kinderna och hakan med precision

Snygga till ögonbryn och polisonger till en jämn längd

Ta försiktigt bort oönskat näs- och öronhår

Skapa en mängd frisyrer med den särskilda 41 mm hårklipparen

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

Lättanvänd

Hudvänliga skärblad med hög prestanda för en skonsam trimning

50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning

Högre klipphastighet för att komma igenom tjockt hår

Trimmern kan sköljas under kranen

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



8-i-1 skägg- och hårtrimmer QG3371/16

Funktioner

Metalltrimmer i full storlek

Använd den fullstora metalltrimmern utan kam

för att fullända ditt utseende 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.

Detaljtrimmer

Skapa fina linjer, konturer och detaljer för att

definiera eller ändra din stil.

Detaljskärblad

Bli av med oönskade hårstrån med precision

på små områden på kinderna och hakan, för ett

rent utseende.

Kam för detaljer

Kamma och trimma ögonbryn och polisonger

för ett snyggare utseende.

Extra bred klippare

Klipp igenom håret snabbt med den kraftfulla

41 mm hårklipparen.

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.

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.

50 minuters driftstid, 1 timmes laddning

Vårt avancerade laddningssystem ger dig två

praktiska alternativ: Ladda i en timme så får du

upp till 50 minuters drifttid eller gör en 5

minuters snabbladdning för en komplett

trimning.

Turbokraft

Kom igenom även riktigt tjockt hår. Turbokraften

gör det möjligt att klippa även långa och täta

delar av håret genom att öka klipphastigheten.

Tvättbar

Skölj bara av skärblad och kammar efter varje

användning för att få lång livslängd.

Förvaringsfodral

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

praktiska resefodralet som rymmer och skyddar

trimmern och alla tillbehör på resor.

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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Specifikationer

Skapa det utseende du vill ha

Antal tillbehör/kammar: 5 tillbehör och 3

kammar

Stylingverktyg: Metalltrimmer i full storlek,

Detaljtrimmer, Precisionsrakapparat, Roterande

nästrimmer, Bred hårklippare, Skägg- och

stubbkam med 18 inställningar, Detalj- och

ögonbrynskam, Hårklipparkam med 18

inställningar

Antal längdinställningar: 18 integrerade

längdinställningar

Kroppstrimning/hårklippning/ansikte:

Mustasch, Långt skägg, Kort skägg,

Skäggstubb, Skarpa kanter, Detaljerad styling,

Bockskägg

Hårklippning/skäggstyling: Mustasch, Långt

skägg, Kort skägg, Skäggstubb, Detaljerad

styling, Bockskägg

Trimningsprestanda

Blad med hög prestanda: För en skonsam

trimning

Knapp för turbokraft: För bättre prestanda

Tillbehör

Fodral: Förvaringsfodral

Olja i förpackningen

Lättanvänd

Våt och torr: Tvättbar

Teckenfönster: Indikator för fullt batteri,

Laddningsindikator, Indikator för låg batterinivå

Design

Färg: Svart med dekorationspanel i borstad

krom

Handtag: Enkelt grepp

Effekt

Batterityp: NiMh

Driftstid: 50 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters

snabbladdning

Automatisk spänning: 100–240 V

Service

2 års garanti
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