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Udtryk din stil
Trim, style og shave - med ét produkt

Skab præcist det look, du vil, med Styleshaver. Med et vip med håndleddet har

denne dobbelte elektriske skægtrimmer og styler alt, hvad du har brug for til at

skabe en perfekt skægstil, 3-dages skæg eller en glat barbering, selv på grove

skæg

Trim + style + shave

Skægtrimmer med 12 længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

Vendbar trimmer: sider på 32 mm og 15 mm til perfekte detaljer

Dobbelt shaver med trimmer, som klarer selv det groveste skæg

Nem at anvende

100 % vandtæt for nem rengøring

Batteriindikator med lys viser batteristatus

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering

50 minutters ledningsfri brug efter 4 timers opladning.

Sammenklappelig holder til opladning og opbevaring

Hudvenlig

Hudvenlige trimmer-knive med høj ydeevne
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Vigtigste nyheder

Skæg- og stubbetrimmer

En skæg- og stubbetrimmer i fuld størrelse (32

mm) 12 justerbare længdeindstillinger fra 0,5

mm til 10 mm gør det nemt at få præcis den

længde, du ønsker. Drej hjulet for at låse den

perfekte længdeindstilling. Den holdbare

metaltrimmer med hudvenlige, afrundede

kanter garanterer en præcis og jævn trimning.

Vendbar trimmer

Tag den justerbare kam af, og du har en

vendbar præcisionstrimmer nedenunder. Den

ene side er en 32 mm højtydende trimmer.

Vend den om, og du har en 15 mm bred

præcisionstrimmer - perfekt til små områder

som f.eks. under næsen eller rundt om munden.

Den er designet til at skære meget tæt, men

samtidig beskytte huden, og den lille størrelse

og det vinklede design gør det nemt at se,

hvad du foretager dig, så du kan forme fine

linjer og detaljer.

Dobbelt folieshaver med trimmer

Den dobbelte folieshaver gør det nemt at fjerne

stubbe rundt om dit skæg, selv på halsen.

Mellemtrimmeren fanger de længere, grovere

hår, og de 2 skiftende folier barberer alt andet

helt glat.

100 % vandtæt

Barber eller klip skægget, hvor du vil, uanset

om det er vådt eller tørt. Skyl det af under

vandhanen, når du er færdig.

Batteriindikator med lys

Batteriindikatoren lyser svagt blåt, når batteriet

er fuldt og blinker orange, når der er 10

minutter tilbage.

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.

Hudvenlig, høj ydeevne

Stålknivene på den elektriske shaver strejfer

hinanden let, så de skærper sig selv, når du

trimmer! Knivene forbliver ekstra skarpe, så de

altid skærer håret rent og effektivt, men de har

afrundede spidser og kamme for at forhindre

hudirritation.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Service

2 års reklamationsret

Tilbehør

Rensebørste

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Detaljeret styling, Kort skæg,

Skægstubbelook, Langt skæg, Overskæg

Klippesystem

Kammens type: Skægstubbe, Skæg

Skånsomme spidser: For mere komfort

Præcision (interval): af 0,5 mm

Antal længdeindstillinger: 12

Design

Farve: Metallak

Håndgreb: Gummigreb

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

Wet & Dry: 100 % vandtæt, så den er nem at

bruge og rengøre

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

LED-indikator: Opladning og batteriniveau

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Opladningstid: Hurtig opladning, 4 timer

Driftstid: 50 minutter
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