
 

hår- og
skjeggtrimmer

Multigroom series
1000

 
2 trimmekammer, 18
lengdeinnstillinger

50 min trådløs bruk / 1 t lading

 

QG415/15

Presis trimming av hår og

skjegg
Barber hodet og skjegget akkurat slik du vil, med denne allsidige trimmeren. 18

ulike lengdeinnstillinger for maksimal presisjon.

Allsidig

Skjeggtrimmerkam med 18 lengdeinnstillinger

Hårklipperkam med 18 lengdeinnstillinger

Hudvennlig ytelse

Trimmer med høy ytelse for enkel og presis frisering

Hudvennlige avrundede tupper for myk hud

Lett å bruke

Helt vanntett for enkel rengjøring

50 minutters batteri etter én times lading

To års garanti, global spenning, trenger ikke smøring



hår- og skjeggtrimmer QG415/15

Høydepunkter Spesifikasjoner

Skjeggtrimmerkam

Behold akkurat den lengden du ønsker på

skjegget. Velg blant 18 lengdeinnstillinger i

trinn på 1 mm (1–18 mm) ved å bruke kammen

for skjegg på trimmeren i full størrelse.

Hårklipperkam

Hold håret ryddig og frisert med akkurat den

lengden du ønsker, ved å velge én av opptil 18

forskjellige lengdeinnstillinger på

hårklipperkammen, i trinn på 1 mm / 3/20".

Trimmer med høy ytelse

Skap perfekte skjeggstubber eller rene linjer

rundt kanten av skjegget på en enkel måte.

Denne trimmeren med høy ytelse har et deksel

i metall og gir deg et jevnt, profesjonelt

resultat.

Vanntett

Rengjøres enkelt ved å skylle barbermaskinen

under springen.

Rask lading på én time

Opptil 50 min trådløs bruk etter én times

lading.

Hudvennlig høy ytelse

Knivene holder seg ekstra skarpe for å skjære

hårene perfekt og effektivt, men har avrundede

knivtupper og kammer for å forhindre irritasjon.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.

De har en verdensomspennende garanti på

to år samt verdensomspennende

spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å

olje dem.

 

Skap det utseendet du ønsker

Friseringsverktøy: Trimmer, Skjeggkam med

18 innstillinger, Hårklipperkam med 18

innstillinger

Enkel i bruk

Skjerm: Batterilampe

Rengjøring: Kan vaskes

Drift: Trådløs bruk

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Driftstid: 50 minutter

Lading: 1 time, Fem minutters hurtiglading

Turbokraft

Service

To års verdensomspennende garanti

Selvslipende kniver
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