
 

Skæg- og
stubbetrimmer

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm præcisionsindstillinger

Knive i rustfrit stål

10 t. opladning/45 min.
ledningsfri

 

QT4005/15

Perfekt skæg på den nemme måde
Den mest behagelige måde at starte med dit skæg

Style dit skæg, som du vil, med denne skægtrimmer. Præcision helt ned til 0,5 mm

og op til 10 mm.

Precision

0,5 mm præcision

Nemt at vælge og fastlåse længdeindstillinger, 0,5 mm til 10 mm

Hudvenlig

Få en perfekt, men beskyttende trimning

Hudvenlige, afrundede spidser til glat hudkontakt

Nem at anvende

Op til 45 minutters ledningsfri brug efter 10 timers opladning

Nem at holde på

Enkel vedligeholdelse

Garanti for købsbeskyttelse



Skæg- og stubbetrimmer QT4005/15

Vigtigste nyheder

Perfekt 3-dages skæg hver dag

Indstil trimmeren i den laveste position til

perfekte skægstubbe, kun 0,5 mm lange.

20 låsbare længdeindstillinger

Du skal blot dreje hjulet for at vælge og

fastlåse de længdeindstillinger, du ønsker: fra

et 3-dages skæg på 0,5 mm op til et fuldskæg

på 10 mm i præcise trin på 0,5 mm.

Selvslibende knive

De selvslibende stålskær på Philips 3000-

skægtrimmeren forbliver lige så skarpe og

effektive som den første dag og giver en

perfekt, men stadig beskyttende trimning - hver

gang.

Hudvenlig, høj ydeevne

Knivene forbliver ekstra skarpe, så de altid

klipper hårene pænt og effektivt, men har

afrundede knivspidser og kamme for at

forebygge irritation.

Trådløs brug

Kun til genopladning. Op til 45 minutters

ledningsfri brug efter 10 timers opladning.

Ergonomisk design

En hurtig trimmer, der er behagelig at holde og

bruge. Så kan du nemmere nå de svært

tilgængelige områder.

Nem at rengøre

Fjern hovedet på din Philips-skægtrimmer, og

skyl det under hanen for nem rengøring. Lad

det tørre, før du sætter det tilbage på apparatet.

Bygget til at holde

Alle vores grooming-produkter er bygget til at

holde. De leveres med to års garanti, skal

aldrig smøres og er kompatible med alle

spændinger over hele verden.

 



Skæg- og stubbetrimmer QT4005/15

Specifikationer

Klippesystem

Præcision (interval): Med 0,5 mm mm

Klippebredde: 32 mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Antal længdeindstillinger: 20

Kammens type: Skægstubbe

Skånsomme spidser: For mere komfort

Tilbehør

Rensebørste

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Kort skæg, Skægstubbelook

Strømkilde

Driftstid: Op til 45 minutter

Opladningstid: 10 timer

Batteritype: Ni-MH

Spænding til brug i hele verden: 100-240 V

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Opladeindikator: På stik

Batteri: 1x AAA NiMH

Nem rengøring: Vaskbare tilbehørsdele

Design

Håndgreb: Easy Grip

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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