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Uttryck din stil
Trimma, styla och raka – med en enda produkt

Med Styleshaver kan du skapa exakt den look du vill ha. Med en enkel

handledsrörelse har du allt du behöver för att få en perfekt skäggstil,

tredagarsstubb eller en hudnära rakning. Den här dubbelsidiga elektriska

skäggtrimmern fungerar även på tätare skägg

Trimma + styla + raka

Skäggtrimmer med 12 längdinställningar från 0,5 till 10 mm

Vändbar trimmer: 32 mm- och 15 mm-sida för optimal noggrannhet

Dubbel rakapparat med trimmer som klarar de tätaste skägg

Detaljkam för precision och skäggkam för kontroll

Lättanvänd

50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes snabbladdning.

100 % vattentät för enkel rengöring

Reslåset förhindrar att apparaten startas av misstag

Batterilampan visar batteristatusen

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

Strömlampan visar vilken del som är igång

Laddningsställ och fodral: alltid laddad och resklar

Hudvänliga prestanda

Hudvänliga och högeffektiva trimmerblad
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Funktioner

Skägg- och stubbtrimmer

Med en Philips skägg- och stubbtrimmer i full

storlek (32 mm) med 12 olika längdinställningar

från 0,5 till 10 mm är det

enkelt att få exakt den längd du vill ha. Vrid på

ratten för att låsa apparaten med den

längdinställning du vill använda. Den tåliga

metalltrimmern med hudvänliga rundade

kanter ger en exakt och jämn trimning.

Vändbar trimmer

Om du tar av kammen med justerbar längd har

du en vändbar precisionstrimmer. Ena sidan är

en effektiv trimmer på 32 mm. Om du vänder

på den har du en 15 mm bred

precisionstrimmer som är perfekt för små ytor,

som under näsan eller runt munnen. Den ger

en mycket nära trimning samtidigt som den

skyddar din hud, och tack vare det lilla formatet

och den vinklade designen är det enkelt att se

när du jobbar med tunna linjer och detaljer.

Rakapparat med dubbla skärblad och trimmer

Rakapparaten med dubbla skärblad gör det

enkelt att trimma stubben runt skägget, även i

nacken. Trimmern för medellånga hår får tag i

längre, tjockare hårstrån och de 2

inställningsbara skärbladen rakar allt annat

helt jämnt.

Detalj- och skäggkammar

Detaljkammen ger dig större precision när du

trimmar. Använd den istället för skäggkammen

för att komma åt på svåråtkomliga ställen eller

för att jämna till kanterna på skägget.

Skäggkammen ger dig större kontroll så att du

kan få en jämn trimning.

1 timmes laddningstid

Det kraftfulla litiumjonbatteriet räcker i 50

minuter efter 1 timmes laddning. Efter 10

minuters snabbladdning kan du använda

apparaten i 10 minuter, så den är alltid redo när

du behöver den.

100 % vattentät

Raka eller trimma skägget var du vill, i vått

eller torrt. När du är klar sköljer du bara av den

under kranen.

Reslås

Håll valfri knapp intryckt i 3 sekunder för att

aktivera reslåset så att produkten inte startas av

misstag. En röd låssymbol mellan knapparna

visar när reslåset är på.

Strömlampa

Trimmerknappen tänds när trimmern är igång,

och rakknappen tänds när rakapparaten körs,

så att du alltid vet vilken del som används.

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

Service

2 års garanti

Tillbehör

Rengöringsborste

Skapa det utseende du vill ha

Stilar: Detaljerad styling, Kort skägg,

Skäggstubb, Långt skägg, Mustasch

Klippsystem

Kamtyp: Stubb, Skägg

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Precision (stegens storlek): med 0,5 mm

Antal längdinställningar: 12

Design

Färg: Borstad metall

Handtag: Gummihandtag

Lättanvänd

Säkrade längdinställningar

Våt och torr: 100 % vattentät för enkel

användning och rengöring

Zoomring: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Strömlysdiod

Reslås

LED-indikatorlampa: Laddnings- och

batterinivå

Strömförsörjning

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 1-timmes, Snabbladdning

Drifttid: 50 minuter
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