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QT4005/15

Perfekt skägg utan krångel
Det mest praktiska sättet att starta med skägget

Styla skägget som du vill med den här skäggtrimmern. Hög precision med längder

från 0,5 mm till 10 mm.

Precision

0,5 mm precision

Enkelt att välja och låsa längdinställningar, 0,5 mm till 10 mm

Hudvänliga prestanda

Blad i rostfritt stål för en skärpa som varar

Hudvänligt rundade spetsar för jämn kontakt med huden

Lättanvänd

Upp till 45 minuters sladdlös användning efter 10 timmars laddning

Lätt att greppa

Enkelt underhåll

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

Perfekt 3-dagarsskägg varje dag

Ställ in trimmern på det lägsta läget för en

perfekt stubb, bara 0,5 mm lång.

20 låsta längdinställningar

Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa

längdinställningarna som du vill ha: från en 3-

dagarsstubb på 0,5 mm upp till ett helskägg

på 10 mm, i steg om exakt 0,5 mm.

Blad i rostfritt stål

En perfekt men ändå skyddande trimning,

gång på gång. Trimmerns stålblad är

självslipande, de slipas försiktigt mot varandra

håller sig extra vassa och lika effektiva som vid

första användningen.

Hudvänlig och högeffektiv

Bladen är extra vassa för att alltid klippa håret

ordentligt och effektivt, men har rundade

bladspetsar och kammar för att förhindra

irritation.

Sladdlös användning

Endast uppladdningsbar. Upp till 45 minuters

sladdlös effekt efter 10 timmars laddning.

Ergonomisk design

Lätt att greppa och använda, vilket gör det

enklare att trimma svåråtkomliga ställen vid

snabbtrimning.

Enkel att rengöra

Det är enkelt att hålla Philips-skäggtrimmern i

nyskick – skölj bara av enheten och det

löstagbara huvudet under rinnande vatten.

För lång hållbarhet

Den här Philips-trimmern har två års garanti:

våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla.

Du behöver aldrig smörja den, och den är

kompatibel med spänning i olika delar av

världen.
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Specifikationer

Klippsystem

Precision (stegens storlek): Med 0,5 mm mm

Bredd på klippenheten: 32 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Antal längdinställningar: 20

Kamtyp: Stubb

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Tillbehör

Rengöringsborste

Skapa det utseende du vill ha

Stilar: Kort skägg, Skäggstubb

Strömförsörjning

Drifttid: Upp till 45 minuter

Laddningstid: 10 timmar

Batterityp: Ni-MH

Spänning för användning världen över: 100–

240 V

Lättanvänd

Säkrade längdinställningar

Zoomhjul: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Laddningsindikator: På kontakt

batteri: 1x AAA NiMH

Enkel rengöring: Tillbehör som går att tvätta

Design

Handtag: Enkelt grepp

Service

2 års världsomfattande garanti
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