
 

6-i-1 grooming kit för
ansikte, huvud och kropp

Multigroom series 5000

 
6-i-1 grooming kit för ansikte

Skäggtrimmer med 18
längdinställningar

50 min sladdlös användning
efter 1 h

Självslipande blad, behöver
aldrig oljas

 

QG3378/15

Komplett skägg-, hår- och kroppshårstrimmer

Allt-i-ett-styling för ansikte, huvud och kropp

Med 6-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, göra snygg 3-dagarsstubb eller trimma alla delar av kroppen, även

intimtrimning. 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

Skäggtrimmer för allt från stubb till skägg

Skägg- och mustaschkam med 18 längdinställningar

Precisionstrimmer som tillbehör

Mini-rakhuvud ger en snygg finish runt kanterna

Hårklippningskam med 18 längdinställningar

10 justerbara längdinställningar (3–12 mm) för en behaglig kroppstrimning

Lättanvänd

Långvarigt vassa skärblad med hudvänlig teknologi

50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning

Turboläge för ökad hastighet

Trimkam för kroppshår med tio längdinställningar

Resefodral för enkel förvaring
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Funktioner

Trimmer i full storlek

Skapa den perfekta skäggstubben eller

underhåll din skäggstil med detta tillbehör.

Skägg- och stubbkam

Välj mellan 18 längdinställningar från 1–18 mm

med 1 mm precision mellan stegen för alla

olika stilar.

Detaljtrimmer

När du har trimmat klart kan du enkelt klicka

fast tillbehöret för precisionstrimning för en

välvårdad finish på mustasch , polisonger eller

linjer i skägget.

Detaljskärblad

Efter du trimmat kan du snygga till din look

med mini-rakhuvudet. Tillbehöret gör det

enkelt att komma åt med precision och putsa

till kanterna.

Hårkam

Detta tillbehör gör Philips 6-i-1 Grooming Kit

komplett. Det 41 mm breda hårklippartillbehöret

gör det enkelt att själv

skapa snygga frisyrer. Välj mellan 18 olika

längdinställningar från 3–20 mm med 1 mm

precision mellan stegen.

Kroppskam

Trimma kroppshåret till exakt den längd du vill

ha. Kroppskammen har 10 olika inställningar,

för en ren, behaglig trimning på bröstet, i

armhålorna eller ljumskarna.

Hudvänliga blad

Skärelementen i skäggtrimmern är helt

underhållsfria och självslipande. Bladen håller

på så vis sig vassa och effektiva utan att du

behöver olja dem. Dessutom får du en

hudvänlig trimning med Philips patenterade

pearl tip-teknologi. Teknologin minskar

friktionen med huden, och hur du än vrider och

vänder på trimmern kan du aldrig skära dig.

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

Detta 6-i-1 Grooming Kit har ett turboläge för

strån som är lite kraftigare. Slå enkelt på

funktionen med en knapptryckning när du

behöver ökad klippningshastighet.
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Specifikationer

Skapa det utseende du vill ha

Antal tillbehör/kammar: 3 tillbehör och 3

kammar

Stylingverktyg: Trimmer, Detaljtrimmer,

Precisionsrakapparat, Skägg- och stubbkam

med 18 inställningar, Hårklipparkam med 18

inställningar, Kroppskam med tio inställningar

Antal längdinställningar: 18 integrerade

längdinställningar

Kroppstrimning/hårklippning/ansikte:

Mustasch, Långt skägg, Kort skägg,

Skäggstubb, Skarpa kanter, Detaljerad styling,

Bockskägg

Trimningsprestanda

Hudvänliga blad: För en skonsam trimning

Knapp för turbokraft: För bättre prestanda

Tillbehör

Fodral: Förvaringsfodral

Olja i förpackningen

Lättanvänt

Våt och torr: Vattentät och enkel rengöring

Teckenfönster: Laddningsindikator, Indikator

för fullt batteri, Indikator för låg batterinivå

Design

Färg: Svart med kant i borstad krom

Handtag: Enkelt grepp

Effekt

Batterityp: Ni-MH

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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