
 

6-i-1 groomingkit til ansigt,
hår og krop, vandtæt

Multigroom series 5000

 
Skægtrimmer med 18
længdeindstillinger

ledningsfri, vandafvisende

100 % vandtæt, og nem at
rengøre

50 min. ledningsfri brug efter 1
times opladning

 

QG3378/15

All-in-one skæg-, hår- og kropstrimmer
6-i-1 groomingkit til ansigt, hår og krop, vandtæt

Med 6-i-1 Grooming Kit fra Philips er det nemt at få en velplejet finish. De

forskellige tilbehørsdele giver dig mulighedefor at skabe et velplejet look, lige fra

trimning af skæg, få flotte 3-dages stubbe og trimme alle dine kropsdele - selv

intimtrimning. Du kan også nemt selv style dine bakkenbarter eller din frisure. Alle

Philips serier med kropsplejesæt er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende

skæreelementer; du behøver aldrig at oliere bladene. Alle dele er helt vandtætte,

hvilket gør dem nemme at rengøre, og du kan også bruge trimmeren i brusebadet!

Alsidig

Skægtrimmer til alt fra stubbe til skæg

18 justerbare længder (1-18 mm) for et ensartet skæg eller skægstubbe

Præcisionstrimmer (tilbehørsdel)

Mini-barberhoved, der giver en flot finish ved kanterne

Hårklipperkam med 18 længdeindstillinger

Skæg- og overskægkam med 18 længdeindstillinger

Nem at anvende

Hudvenlige, højtydende skær giver den perfekte trimning

50 minutters brug uden ledning på en 1 timers opladning

Turbofunktion til øget hastighed

100 % vandtæt, og nem at rengøre

Rejseetui, der beskytter under transport og opbevaring
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Vigtigste nyheder

Trimmer i fuld størrelse

Skab de perfekte stubbe eller plej dit look med

tilbehørsdelene.

Kam til skæg og skægstubbe

Trim dit skæg til præcis den længde, du ønsker,

ved at låse i den indstilling, der passer til det

ønskede resultat. Skæg- og stubbekammen har

18 længdeindstillinger fra 1 mm til 18 mm med

nøjagtigt 1 mm mellem hver indstilling.

Detaljetrimmer

Når du har trimmet færdig, skal du blot klikke

tilbehøret til præcisionstrimning på, så kan du

give overskæg og bakkenbarter en velplejet

finish eller skabe linjer i skægget.

Detaljeshaver

Når du har trimmet stubbene, kan du style dit

look med mini-barberhovedet. Fuldend din stil

med tilbehøret, der sikrer et rent og skarpt look.

Hårkam

Tilbehøret, der fuldender Philips 6-i-1

Grooming Kit. Den 41 mm brede hårklipperkam

gør det nemt at lave klippe frisurer. Vælg

mellem 18 længdeindstillinger fra 3 til 18 mm i

præcise trin på 1 mm.

Kropstrimmerkam

Vælg mellem 18 længdeindstillinger fra 1-18

mm med nøjagtigt 1 mm mellem hver længde

til alle forskellige look.

Hudvenlige knive

Knivene i skægtrimmeren er

vedligeholdelsesfri og selvslibende. Knivene

forbliver skarpe og skal ikke olieres, så dit

produkt er altid klar til brug. Med Philips

patenterede pearl tip-teknologi, der garanterer

en hudvenlig trimning. Teknologien mindsker

friktionen mod huden, så uanset hvordan du

holder trimmeren, skærer du dig aldrig.

50 min. driftstid, 1 timers opladning

Vores avancerede ladesystem giver dig to

praktiske indstillinger: Opladning i én time

giver op til 50 minutters brugstid, eller foretag

en 5-minutters hurtigopladning til én fuld

trimning.

Turboeffekt

6-i-1 Grooming Kit med turbofunktion til ekstra

kraftige skægstrå. Funktionen aktiveres med et

enkelt tryk, når du har brug for øget hastighed.
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Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Antal tilbehørsdele/kamme: 3 tilbehørsdele

og 3 kamme

Styling-værktøjer: Trimmer, Detaljetrimmer,

Præcisionsshaver, Klippekam med 18

indstillinger til skæg og stubbe, Hårklippekam

med 18 indstillinger, Kropstrimmerkam med 10

indstillinger

Antal længdeindstillinger: 18 integrerede

længdeindstillinger

Kropspleje/hårklip/ansigt: Overskæg, Langt

skæg, Kort skæg, Skægstubbelook, Skarpe

linjer, Detaljeret styling, Fipskæg

Trimmeresultat

Hudvenlige knive: For en blid trimning

Turbopower-knap: Giver øget ydeevne

Tilbehør

Etui: Opbevaringsetui

Olie medfølger

Brugervenlig

Wet & Dry: Nem at rengøre, tåler vand

Display: Opladeindikator, Indikator for fuldt

opladet batteri, Indikator for lavt batteriniveau

Design

Farve: Sort med børstet kromramme

Håndgreb: Easy Grip

Strøm

Batteritype: Ni-MH

Driftstid: 50 minutter

Opladning: Fuld opladning på 1 time,

Lynopladning på 5 min.

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Service

2 års reklamationsret
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