
 

hår- och
skäggtrimmer

Multigroom series
1000

 
Två kammar, 18
längdinställningar

50 min. sladdlös anv. på 1 tim.
laddn.

 

QG415/15

Exakt styling av hår och

skägg
Styla ditt hår och skägg precis så som du vill ha det med den här mångsidiga

trimmern. 18 olika längdinställningar för maximal precision.

Mångsidig

Trimkam för skägg med 18 längdinställningar

Hårklippningskam med 18 längdinställningar

Hudvänliga prestanda

Trimmer med höga prestanda för exakt och enkel styling

Hudvänligt rundade spetsar för mjuk hud

Lättanvänd

Helt vattentät för enkel rengöring

50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning

2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs



hår- och skäggtrimmer QG415/15

Funktioner Specifikationer

Trimkam för skägg

Håll skägget exakt så långt du vill. Välj mellan

18 längdinställningar i 1 mm-steg (1–18 mm)

med hjälp av skäggkammen på den fullstora

trimmern.

Hårklippningskam

Håll håret snyggt och prydligt vid exakt den

längd du vill ha genom att välja en av upp till

18 olika längdinställningar på

hårklippningskammen, i 3/20"/1 mm-steg.

Trimmer med höga prestanda

Skapa utan problem den perfekta

skäggstubben eller en skarp skäggkant. Den

här kraftfulla trimmern med skydd av metall ger

en proffsig, välvårdad look.

Vattentät

Enkel rengöring, skölj helt enkelt trimmern

under kranen.

Snabb 1 timmes laddning

Upp till 50 minuters sladdlös användning efter

en timmes laddning.

Hudvänlig och högeffektiv

Bladen är extra vassa för att alltid klippa håret

ordentligt och effektivt, men har rundade

bladspetsar och kammar för att förhindra

irritation.

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att

hålla länge. De omfattas av en

världsomfattande garanti som gäller i 2 år, har

spänning för användning i hela världen och

behöver inte oljas.

 

Skapa det utseende du vill ha

Stylingverktyg: Trimmer, Skäggkam med 18

inställningar, Hårklipparkam med 18

inställningar

Lättanvänd

Teckenfönster: Batterilampa

Rengöring: Tvättbara

Användning: Sladdlös användning

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Driftstid: 50 minuter

Laddning: 1-timmes, 5 minuters

snabbladdning

Turbokraft

Service

2 års världsomfattande garanti

Självslipande blad
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