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Uttrykk stilen din
Barbering, trimming og styling – med ett produkt

Med Styleshaver kan du skape den stilen du ønsker. I en enkel håndvending gir det

dobbeltsidige elektriske apparatet for skjeggtrimming og -styling deg alt du

trenger for å få et perfekt frisert skjegg, tredagersskjegg eller glattbarbering, selv

med kraftig skjeggvekst

Trim, friser og barber

Skjeggtrimmer med 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

Omstillbar trimmer: Sider på 32 mm og 15 mm for perfekte detaljer

Barbermaskinen med dobbel folie og trimmer barberer selv de strieste skjegg

Lett å bruke

100 % vanntett for enkel rengjøring

Batterilampen viser batteristatusen.

2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

50 min ledningsfri bruk etter 4 timers lading.

Sammenleggbart stativ til lading og oppbevaring

Hudvennlig ytelse

Hudvennlig, trimmerblad med høy ytelse



vanntett friseringsenhet og barbermaskin QS6140/32

Høydepunkter

Skjegg- og skjeggstubbtrimmer

En skjegg- og skjeggstubbtrimmer i full

størrelse (32 mm) fra Philips med 12 justerbare

lengdeinnstillinger fra 0,5 til 10 mm gjør det

lettere å få akkurat den lengden du ønsker. Vri

hjulet for å låse den perfekte

lengdeinnstillingen. Den slitesterke

metalltrimmeren med hudvennlige avrundede

kanter garanterer en nøyaktig og jevn trimming.

Omstillbar trimmer

Ved å ta av den justerbare lengdekammen,

finner du en omstillbar presisjonstrimmer

under. Den ene siden er en 32 mm trimmer

med høy ytelse. Ved å snu den rundt, får du en

15 mm bred presisjonstrimmer - perfekt for å

komme til små områder, for eksempel under

nesen eller rundt munnen. Den er designet for

å klippe meget tett, samtidig som den

beskytter huden, og det at den er så liten gjør

det enkelt å se hva du gjør slik at du kan oppnå

fine linjer og detaljer.

Barbermaskin med dobbel folie og trimmer

Barbermaskinen med dobbel folie gjør at det er

enkelt å fjerne stubber rundt skjegget, selv på

nakken. Trimmeren i midten får tak i lengre,

kraftigere hår, mens de to flytende foliene tar

alt annet og gir deg helt glatt hud.

100 % vanntett

Barber eller trim skjegget hvor du vil, enten det

er vått eller tørt. Når du er ferdig, trenger du

bare å skylle barbermaskinen under springen.

Batterilampe

Batterilampen lyser med lyseblå farge når

batteriet er fulladet, og blinker oransje når 10

minutter gjenstår.

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.

Hudvennlig høy ytelse

Stålknivene på den elektriske barbermaskinen

berører hverandre lett, slik at de slipes mens du

trimmer. Knivene holder seg skarpe, slik at de

alltid kutter hårene ryddig og effektivt, og

samtidig har de avrundede knivtupper og

kammer for å forhindre hudirritasjon.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Service

To års garanti

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Skap det utseendet du ønsker

Stiler: Detaljert styling, Kort skjegg,

Tredagersskjegg, Langt skjegg, Bart

Klippesystem

Type kam: Skjeggstubber, Skjegg

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Presisjon (størrelsen på trinnene): med

0,5 millimeter

Antall lengdeinnstillinger: 12

Utforming

Farge: Metallisk lakk

Håndtak: Gummihåndtak

Enkel i bruk

Sikrede lengdeinnstillinger

Våt og tørr: 100 % vanntett løsning gjør den

enkel å bruke og rengjøre

Zoom-ring: Juster enkelt lengdeinnstillingene

LED-indikator: Lading og batterinivå

Strømsystem

Batteritype: Li-ion

Ladetid: Rask lading, 4 timer

Driftstid: 50 minutter
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