
Vattentät rakapparat
och trimmer

StyleShaver

 
0,5 mm-intervall

Dubbelsidig trimmer

75 min sladdlös anv. efter 4 tim
laddn.

Rakapparat med dubbla
skärblad

 
QS6141/32

Skapa din stil
Trimma, styla, raka – skapa stilen

Skapa din stil med Philips StyleShaver. Med en enkel handrörelse har den här dubbelsidiga skäggtrimmern och

rakapparaten allt du behöver för att skapa vilken stil du vill – perfekt skäggstubb, trimmat skägg eller en nära

rakning. Den låter dig raka dig både när huden är våt och torr med en skarpare trimmer för effektiv klippning.

Visar batteristatus och blinkar när det är 10 minuter användningstid kvar.

Raka, trimma, styla

Ny skärbladsrakapparat: Rakar 20 % snabbare än förr

32 mm eller 15 mm trimmer helt i metall för perfekta detaljer

Skägg- och stubbtrimmer: 12 längdinställningar från 0,5–10 mm

Prestanda

75 minuters sladdlös effekt efter 4 timmars laddning

Skarpare trimmer klipper av hårstråna mer effektivt

Hudvänlig prestanda

Låter dig raka dig både när huden är våt och torr

Lättanvänd

Skäggkam ger en helt jämn trimning

Enkelt att välja och låsa fast längdinställningar

Visar batteristatus

Vikbart ställ för bekväm laddning och förvaring

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



Vattentät rakapparat och trimmer QS6141/32

Funktioner

Skägg- och stubbtrimmer

Med trimmern helt i metall (32 mm) och

kammen med 12 justerbara längdinställningar

är det enkelt att få exakt den längd du vill ha

på ditt skägg. Lås din längdinställning med

zoomhjulet. Den tåliga metalltrimmern med

hudvänliga, rundade kanter ger jämn trimning

varje gång.

Ny rakapparat med dubbla skärblad

Den nya rakapparaten med dubbla skärblad

gör det enkelt att trimma skägget. Trimmern för

medellånga hår får tag i längre, tjockare

hårstrån och de 2 inställningsbara skärbladen

rakar allt annat helt jämnt.

Dubbelsidig trimmer

Ta bort den justerbara kammen. Under den

finns en dubbelsidig trimmer helt i metall.

Använd 32 mm-sidan för att få en trimning

med bra resultat och 15 mm-sidan för att

trimma precisa konturer på svåråtkomliga

ställen. De rundade kanterna ger huden en slät

känsla. De finare trimsaxarna ger en nära

trimning med perfekt resultat – utmärkt för små

detaljer eller till exempel områdena under

näsan eller kring munnen.

AquaTec för våt- och torrakning

För extra hudskydd och bästa möjliga

rakningsresultat, använd när den är våt med

gel eller skum. Det kan också användas torr om

så önskas. Och när du är klar sköljer du bara

produkten under kranen för att rengöra den.

Litiumjonbatteri

Litiumjonbatteriet ger över 75 minuters kraftfull

sladdlös användning och blir fulladdat på

endast 4 timmar.

Zoomhjul

Med zoomhjulet kan du enkelt justera kammen

i de 12 längdinställningarna. Inställningarna

ger ultimat precision i 0,5 mm steg för de

kortare längderna så att du får precis den stil

du önskar, mellan endagsstubb och

tredagarsstubb. Även för längre skägg får du

exakt de längder du behöver i steg om 1 mm.

Batterilampa

När batteriet är fulladdat lyser lampan med ett

fast sken, och den blinkar med ett orangefärgat

sken när du har ca 10 minuters användning

kvar.

Vikbart laddningsställ

Det vikbara laddningsstället är praktiskt att

använda hemma och ger flexibilitet på resan.

Skäggkam

Skäggkammens utformning ger dig mer kontroll

så att du alltid kan trimma skägget jämnt.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste

Design

Färg: Silver och orange

Legering: Stabil

Lättanvänd

Användning: Laddningsbart batteri, Sladdlös

användning

Batteriets driftstid: 4 timmars laddning, 75

minuters drifttid

Teckenfönster: Batterilampa

Rengöring: Tvättbar

Service

2 års garanti

Extra skärblad: Byt varje år till QS6101

Kategorisering, PC

Trimning: Styleshaver

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Batterityp: Litiumjon

Precision

Längdinställningar: 12 längder från 0,5 mm till

10 mm
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