
 

haar- en
baardtrimmer

Multigroom series
1000

 
2 kammen, 18 lengtestanden

50 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

 

QG415/15

Nauwkeurig stylen van

haar en baard

Style uw hoofdhaar en baard precies zoals u dat wilt met deze veelzijdige

tondeuse. 18 verschillende lengtestanden voor maximale precisie.

Veelzijdig

Baardtrimkam met 18 lengtestanden

Tondeuse met kam en 18 lengtestanden

Huidvriendelijk resultaat

Hoogwaardige trimmer voor nauwkeurig en eenvoudig stylen

Huidvriendelijke afgeronde uiteinden voor een gladde huid

Gebruiksvriendelijk

100% waterdicht voor eenvoudig schoonmaken

50 minuten te gebruiken na 1 uur opladen

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig



haar- en baardtrimmer QG415/15

Kenmerken Specificaties

Baardtrimkam

Houd uw baard op de gewenste lengte.

Gebruik de baard- en snorkam op de complete

trimmer en kies uit 18 lengte-instellingen die

instelbaar zijn in stappen van 1 mm (1-18 mm).

Tondeusekam

Houd uw haar netjes in model en op de

gewenste lengte door te kiezen uit 18

verschillende lengte-instellingen op de

haarknipkam, die instelbaar zijn in stappen

van 1 mm.

Hoogwaardige trimmer

Creëer eenvoudig een perfecte stoppelbaard of

nette lijnen langs uw baard. Deze

hoogwaardige trimmer met volledig metalen

kap zorgt voor een professionele, verzorgde

look.

Waterdicht

De trimmer kan eenvoudig worden gereinigd

door deze gewoon onder de kraan af te

spoelen.

Snel opladen in 1 uur

Tot 50 minuten draadloos gebruik na 1 uur

opladen.

Huidvriendelijk, hoogwaardig

Messen blijven extra scherp zodat de haren

altijd keurig en doeltreffend worden getrimd.

De afgeronde uiteinden van de bladen en

kammen voorkomen bovendien irritatie.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor

alle voltages en hebben nooit olie nodig.

 

Creëer uw eigen look

Stylingbenodigdheden: Trimmer, Baardkam

met 18 lengte-instellingen, Trimkam met 18

lengte-instellingen

Gebruiksgemak

Display: Acculampje

Schoonmaken: Wasbaar

Bediening: Snoerloos gebruik

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Gebruikstijd: 50 minuten

Opladen: 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Turbokracht

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Zelfslijpende mesjes
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