
10-in-1 van top tot
teen-tondeuse

Multigroom series
7000

 
5 hulpstukken en 5 kammen

draadloos, geschikt voor de
douche

hoogwaardig mes

50 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

 
QG3380/16

Alles-in-één tondeuse voor baard, haar en

lichaam
10-in-1 complete tondeuse voor maximale veelzijdigheid

Trim uw baard, haar en lichaam met deze alles-in-één tondeuse die ook onder de

douche kan worden gebruikt. Dankzij de 10 verschillende opzetstukken kunt u van

hoofd tot teen eindeloos variëren met allerlei stijlen. Met de Turbo-stand trimt u

dik haar zorgvuldig en gelijkmatig.

Veelzijdig

Trim uw gezicht, hals en bakkebaarden om uw look af te maken

18 instelbare lengten (1-18 mm) voor een gelijkmatige baard of stoppels

12 instelbare lengten (1-12 mm) voor gelijkmatige stoppels

Definieer scherpe lijnen rond uw baard of sik

Scheer kleine gebieden op uw wangen en kin met precisie

Werk uw wenkbrauwen en bakkebaarden netjes bij op gelijke lengte

Voor het voorzichtig verwijderen van ongewenst neus- en oorhaar

18 instelbare lengten (3-20 mm) voor een gelijkmatig kapsel

Voor aangenaam scheren onder douche

10 instelbare lengten (3-12 mm) voor een comfortabele lichamelijke verzorging

Gebruiksvriendelijk

Huidvriendelijke, hoogwaardige mesjes voor aangenaam trimmen

50 minuten draadloos gebruik na 1 uur opladen

Hogere knipsnelheid voor dik haar



10-in-1 van top tot teen-tondeuse QG3380/16

Kenmerken

Complete, metalen tondeuse

Gebruik de complete metalen tondeuse zonder

trimkam. Maak uw stijl af en geef uw baard

nette, scherpe lijnen.

Baard- en stoppelkam

Trim uw baard tot de gewenste lengte door de

stand te vergrendelen en het gewenste

resultaat te garanderen. De baard- en

stoppelkam beschikt over 18 lengtestanden van

1 tot 18 mm, met precies 1 mm tussen elke

stand.

Speciale stoppelkam

Trim uw stoppels tot de gewenste lengte door

de stand te vergrendelen en het gewenste

resultaat te garanderen. De speciale

stoppelkam beschikt over 12 lengtestanden van

1 tot 12mm, met precies 1 mm tussen elke

stand.

Precisietrimmer

Creëer fijne lijntjes, contouren en details om

uw stijl te definiëren of te veranderen.

Precisiescheerblad

Verwijder ongewenst haar op kleine gebieden

van uw wangen en kin met precisie, voor een

glad resultaat.

Kam voor details

Kam en trim nauwkeurig uw wenkbrauwen en

bakkebaarden voor een verzorgde look.

Neustrimmer

Verwijder ongewenst neus- en oorhaar,

gemakkelijk en op een aangename manier.

Haarkam

Houd uw kapsel in stijl of creëer een nieuwe

look door tot verschillende lengten te trimmen.

De kam beschikt over 18 lengtestanden van 3

tot 20 mm, met precies 1 mm tussen elke

stand.

Bodygroomer

Scheer elk gebied onder de nek op een

aangename manier. De scheerkop van de

bodygroomer bevat een hypoallergeen

scheerblad en heeft afgeronde uiteinden om

uw huid te beschermen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Creëer uw eigen look

Aantal hulpstukken/kammen: 5 hulpstukken

en 5 kammen

Stylingbenodigdheden: Complete, metalen

tondeuse, Precisietrimmer,

Precisiescheerapparaat, Roterende

neustrimmer, Bodyshave, Baard- en

stoppelkam met 18 lengte-instellingen,

Stoppelkam met 12 lengte-instellingen,

Precisie- en wenkbrauwkam, Trimkam met 18

lengte-instellingen, Kam voor

lichaamsbeharing, 10 lengte-instellingen

Aantal lengte-instellingen: 18 geïntegreerde

lengtestanden

Bodygroom/Haar knippen/Gezichtsbeharing:

Snor, Lange baard, Korte baard, Stoppelbaard,

Scherpe lijnen, Gedetailleerde styling, Sik

Trimfuncties

Hoogwaardig mes: Voor aangenaam trimmen

Turboknop: Voor een beter resultaat

Accessoires

Etui: Opbergetui

Olie in pakket

Gebruiksgemak

Nat en droog: Douchebestendig en eenvoudig

schoon te maken

Display: Batterij vol-indicator, Oplaadindicator,

Batterij bijna leeg-indicator

Ontwerp

Kleur: Zwart met frame van geborsteld chroom

Handvat: Gemakkelijk vast te houden

Vermogen

Batterijtype: NiMH

Gebruikstijd: 50 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel

opladen in 5 minuten

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Service

2 jaar garantie
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