
 

skjegg- og
skjeggstubbtrimmer

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm presisjonsinnstillinger

Kniver i rustfritt stål

10 t lading / 45 min ledningsfri
bruk

 

QT4005/15

Perfekt skjegg på en enkel måte
Den mest praktiske måten å begynne med skjegget på

Barber skjegget slik du vil med denne skjeggtrimmeren. Presisjon helt fra 0,5 mm

opp til 10 mm.

Precision

0,5 mm presisjon

Innstillinger som er enkle å velge fra 0,5 til 10 mm

Hudvennlig ytelse

Hudvennlige avrundede tupper for myk hudkontakt

Lett å bruke

Ergonomisk design for enklere håndtering

Opptil 45 minutter med ledningsfri bruk etter 10 timers lading

Lys på adapter viser når batteriet lades

To års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

Avtakbart hode for enkel rengjøring
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Høydepunkter

Perfekt tredagersskjegg hver dag

Still inn trimmeren på den laveste stillingen for

perfekte skjeggstubber på bare 0,5 mm.

20 låsbare lengdeinnstillinger

Vri hjulet for å velge de lengdeinnstillingene

du ønsker: fra et tredagersskjegg på 0,5 mm

opptil et helskjegg på 10 mm, i nøyaktige trinn

på 0,5 mm.

Hudvennlig høy ytelse

Knivene holder seg ekstra skarpe for å skjære

hårene perfekt og effektivt, men har avrundede

knivtupper og kammer for å forhindre irritasjon.

Ergonomisk design

Lett å holde og bruke og utformet for å gjøre

det lettere å trimme de områdene som er

vanskelige å nå.

Ledningsfri bruk

Kun oppladbar. Opptil 45 minutter med bruk

uten ledning etter 10 timers lading.

Ladeindikasjon

Lampen på adapteren er grønn når du lader.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.

De har en verdensomspennende garanti på

to år samt verdensomspennende

spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å

olje dem.

Enkel å gjøre ren

Ta av hodet og skyll det under springen for

enkel rengjøring. Tørk det før du setter det

tilbake på apparatet.
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Spesifikasjoner

Service

To års verdensomspennende garanti

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Lag det utseendet du ønsker

Stiler: Kort skjegg, Tredagersskjegg

Kuttesystem

Kutter, bredde: 32 millimeter

Antall lengdeinnstillinger: 20

Presisjon (størrelsen på trinnene): med

0,5 millimeter

Type kam: Skjeggstubber

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,5 opp til

10 millimeter

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Enkel i bruk

Sikrede lengdeinnstillinger

Zoom-ring: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Ladeindikator: På kontakt

Batteri: 1 x AAA NiMH

Enkel rengjøring: Vaskbart tilbehør

Strømsystem

Ladetid: 10 timer

Driftstid: Opptil 45 minutter

Batteritype: Ni-MH

Global spenning: 100–240 V

Utforming

Håndtak: Godt grep
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