
Vandtæt shaver og
styler

StyleShaver

 
0,5 mm intervaller

Dobbeltsidet trimmer

75 min. ledningsfri/1 t.
opladning

Dobbeltfolieshaver

 
QS6141/32

Skab din stil
Trimning, styling, barbering - skab din stil

Skab din stil med Philips StyleShaver. Med denne dobbelte skægtrimmer og shaver har du i en håndevending alt,

hvad du har brug for til at skabe enhver stil fra perfekte stubbe til et stylet skæg eller en glat barbering. Det giver

dig mulighed for at barbere både når huden er våd og tør med en skarpere trimmer til at skære effektivitet. Viser

batteristatus og blinker når der er 10 minutter tilbage.

Barbering, trimning, styling

Nye folieshaver: Barberer 20 % hurtigere end før

32 mm eller 15 mm komplet metaltrimmer til perfekte detaljer

Skæg- og stubbetrimmer: 12 længdeindstillinger fra 0,5-10 mm

Performance

75 minutters ledningsfri brug efter 4 timers opladning

En skarpere trimmer klipper hårene mere effektivt

Hudvenlig funktion

Giver dig mulighed for våd og tør barbering

Nem at anvende

Skægkammen sikrer en helt ensartet trimning

Nemt at vælge og fastlåse længdeindstillingerne

Viser batteristatus

Praktisk, sammenklappelig holder til opladning og opbevaring

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
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Vigtigste nyheder

Skæg- og stubbetrimmer

Den komplette metaltrimmer (32 mm) og

kammen med 12 justerbare længdeindstillinger

gør det nemt at få præcis den skæglængde, du

ønsker. Lås den perfekte længdeindstilling fast

med zoomhjulet. Den holdbare metaltrimmer

med hudvenlige, afrundede kanter garanterer

en præcis og jævn trimning.

Ny dobbeltfolieshaver

Den nye, dobbelte folieshaver gør det nemt at

barbere rundt om din styling. Mellemtrimmeren

fanger de længere, grovere hår, og de 2

skiftende folier barberer alt andet helt glat.

Dobbeltsidet trimmer

Tag den justerbare kam af, og du har en

komplet, dobbeltsidet metaltrimmer

nedenunder. Brug 32 mm-siden for at få en

overordnet kvalitetstrimning og 15 mm-siden

for detaljeret præcisionsarbejde på de steder,

der er svære at nå. De afrundede spidser sørger

for en glat berøring med huden. De finere

skærende elementer leverer en tæt trimning

med perfekte resultater - fremragende til små

detaljer eller områder som under næsen eller

rundt om munden.

Aquatec - Wet & Dry

For ekstra hudbeskyttelse og optimalt

barberingsresultat skal du bruge den til

vådbarbering med gel eller skum, det kan også

bruges til tørbarbering af praktiske hensyn, og

når du er færdig, skal du blot skylle produktet

af under vandhanen for at rengøre det.

Litiumionbatterikraft

Litium-ionbatteriet leverer op til 75 minutters

kraftfuld, ledningsfri brug og oplades

fuldstændigt på kun 4 timer.

Zoomring

Zoomhjulet gør det nemt at tilpasse kammen

til de 12 længdeindstillinger. Indstillingerne

giver den ultimative præcision i trin på 0,5 mm

for de kortere længder, så du kan definere

præcis den stil, du ønsker, fra

eftermiddagsstubbe til 3 dage gamle

skægstubbe; og til de længere skæg giver den

præcis de længder, du har brug for, i trin på 1

mm.

Batteriindikator med lys

Indikatoren lyser konstant, når batteriet er fuldt

opladet, og det blinker orange, når du har ca.

10 minutters kapacitet tilbage.

Sammenfoldelig opladestander

Den sammenfoldelige opladestander er

praktisk derhjemme og fleksibel på rejse.

Skægkam

Skægkammens design giver dig bedre kontrol,

så du altid kan trimme dit skæg ensartet.

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

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Design

Farve: Sølvfarvet og orange

Overflade: Robust

Brugervenlig

Betjening: Genopladeligt batteri, Trådløs brug

Batteridriftstid: 4 timers opladning til 75

minutters brug

Display: Batteriindikator med lys

Rengøring: Vaskbar

Service

2 års reklamationsret

Folie til udskiftning: Udskift hvert år med

QS6101

PC-kategorisering

Grooming: Styleshaver

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Batteritype: Litiumion

Precision

Længdeindstillinger: 12 længder fra 0,5 mm -

10 mm
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