
Vanntett barbermaskin
og styler

StyleShaver

 
0,5 mm intervaller

Tosidig trimmer

75 min trådløs bruk / 4 t lading

Barbermaskin med dobbel folie

 
QS6141/32

Skap din stil
Lag din egen stil ved å trimme, frisere og barbere

Lag din egen stil med Philips StyleShaver. I en enkel håndvending gir dette dobbeltsidige apparatet for

skjeggfrisering og barbering deg alt du trenger for å lage alle mulige stiler, blant annet et perfekt tredagersskjegg,

et velfrisert skjegg eller helt glattbarbert.

Barber, trim, friser

Ny barbermaskin med folie: barberer 20 % raskere enn tidligere

Trimmer i metall på 32 mm eller 15 mm for perfekte detaljer

Skjegg- og skjeggstubbtrimmer: 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

Ytelse

75 min trådløs strøm etter fire timers lading

Skarpere trimmer kutter hår mer effektivt

Hudvennlig ytelse

Slik at du kan barbere deg både våt og tørr

Lett å bruke

Skjeggkam som sikrer en perfekt, jevn trim

Enkelt å velge og sikre lengdeinnstillinger

Viser batteristatus

Sammenleggbart stativ til lading og oppbevaring

2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring



Vanntett barbermaskin og styler QS6141/32

Høydepunkter

Skjegg- og skjeggstubbtrimmer

Trimmeren i metall (32 mm) og kammen med

12 justerbare lengdeinnstillinger gjør at det er

enkelt å få den skjegglengden du vil ha. Lås

apparatet på den perfekte lengdeinnstillingen

ved hjelp av zoom-hjulet. Den solide

trimmeren i metall med hudvennlige

avrundede kanter sikrer nøyaktig og jevn

trimming.

Ny barbermaskin med dobbel folie

Barbermaskinen med dobbel folie gjør at det er

enkelt å barbere rundt skjeggfrisyren.

Trimmeren i midten får tak i lengre, kraftigere

hår, mens de to flytende foliene barberer alt

annet helt jevnt.

Tosidig trimmer

Når du tar av den justerbare kammen, finner du

en dobbeltsidig trimmer i metall under. Bruk

siden på 32 mm for effektiv trimming og siden

på 15 mm for nøyaktig detaljarbeid på steder

der det er vanskelig å komme til. De avrundede

tuppene sørger for en jevn berøring mot huden.

De finere kutteelementene sørger for tett

trimming med et perfekt resultat – utmerket for

små detaljer eller områder som under nesen

eller rundt munnen.

Aquatec – våt og tørr

Du kan bruke våt barbering med gelé eller

skum eller tørr barbering alt etter hva som

passer deg best. Slik får du ekstra

hudbeskyttelse og optimale

barberingsresultater. Når du er ferdig, skyller du

bare produktet under rennende vann for å

rengjøre det.

Strøm fra litium-ion-batteri

Litium-ion-batteriet gir opptil 75 min med

kraftig trådløs bruk og fullades på kun fire timer.

Zoom-hjul

Zoom-hjulet gjør det enkelt å justere kammen i

12 lengdeinnstillinger. Innstillingene gir stor

nøyaktighet med intervaller på 0,5 mm på de

korteste lengdene, slik at du kan få akkurat den

stilen du ønsker, enten det er et utseende som

tilsvarer ettermiddagsstubber eller

tredagersskjegg. Hvis du har lengre skjegg, får

du også de lengdeinnstillingene du trenger

med intervaller på 1 mm.

Batterilampe

Lampen lyser kontinuerlig for å indikere at

batteriet er fulladet, og den blinker oransje når

det gjenstår ca. 10 minutters bruk.

Sammenleggbart ladestativ

Det sammenleggbare ladestativet er praktisk å

bruke både hjemme og på reise.

Skjeggkam

Utformingen til skjeggkammen gir deg mer

kontroll, slik at du alltid kan trimme skjegget

helt jevnt.

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.



Vanntett barbermaskin og styler QS6141/32

Spesifikasjoner

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Utforming

Farge: Sølv og oransje

Overflate: Robust

Enkel i bruk

Drift: Oppladbart batteri, Trådløs bruk

Batteriets driftstid: 4 times lading gir 75

minutters driftstid

Skjerm: Batterilampe

Rengjøring: Alt kan vaskes

Service

To års garanti

Erstatningsfolie: Skift hvert år med QS6101

Kategorisering – PC

Pleie: Styleshaver

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Litium-ion

Precision

Lengdeinnstillinger: 12 lengdeinnstillinger fra

0,5 mm til 10 mm
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