
 

Hår- og
skægtrimmer

Multigroom series
1000

 
2 kamme, 18 længdeindstillinger

50 min. ledningsfri/1 t.
opladning

 

QG415/15

Præcis styling af hår og skæg
Giv dit ansigt og skæg nøjagtig den stil, som du gerne vil have, med denne alsidige

trimmer. 18 forskellige længdeindstillinger giver maksimal præcision.

Alsidig

Skægtrimmerkam med 18 længdeindstillinger

Hårklipperkam med 18 længdeindstillinger

Hudvenlig

Højeffektiv trimmer til præcis og nem styling

Hudvenlige, afrundede spidser til glat hud

Nem at anvende

Fuldstændig vandtæt for nem rengøring

50 minutters batteribrug efter 1 times opladning

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering



Hår- og skægtrimmer QG415/15

Vigtigste nyheder Specifikationer

Skægtrimmerkam

Hold skægget i præcis den længde, du ønsker.

Vælg mellem 18 længdeindstillinger i trin på 1

mm (1-18 mm) ved at bruge skægkammen på

trimmeren i fuld størrelse.

Hårklipperkam

Hold dit hår pænt og stylet i præcis den

længde, du ønsker, ved at vælge mellem 18

forskellige længdeindstillinger af

hårklipperkammen i trin på 3/20"/1 mm.

Højeffektiv trimmer

Nemt at lave perfekte skægstubbe eller rene

linjer rundt om kanten af dit skæg. Denne

højtydende trimmer med metalskinne giver et

professionelt og velplejet look.

Vandtæt

Nem rengøring ved skylning under vandhanen,

ganske enkelt.

Hurtig 1-times opladning

Op til 50 minutters ledningsfri strøm efter 1

times opladning.

Hudvenlig, høj ydeevne

Knivene forbliver ekstra skarpe, så de altid

klipper hårene pænt og effektivt, men har

afrundede knivspidser og kamme for at

forebygge irritation.

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

bygget til at holde. De leveres med en 2 års

garanti, spænding til brug i hele verden, og de

skal aldrig smøres.

 

Skab det look, du ønsker

Styling-værktøjer: Trimmer, Skægtrimmerkam

med 18 indstillinger, Hårklippekam med 18

indstillinger

Brugervenlig

Display: Batteriindikator med lys

Rengøring: Vaskbar

Betjening: Trådløs brug

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Driftstid: 50 minutter

Opladning: 1 time, Lynopladning på 5 min.

Turboeffekt

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Selvslibende knive
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