
 

baardtrimmer

Beardtrimmer series
3000

 
Nauwkeurigheidsinstellingen
van 0,5 mm

Geavanceerde titaniummesjes

1 uur laden/60 min. draadloos
gebruik

 

QT4013/16

Moeiteloos de perfecte driedaagse

stoppelbaard
De handigste manier om uw stoppelbaard te verzorgen

Style uw baard zoals u wilt met deze stoppelbaard- en baardtrimmer. Precisie van

0,5 mm tot 10 mm.

Nauwkeurigheid

Lengte-instellingen eenvoudig selecteren en vergrendelen, van 0,5 mm - 10 mm

Precisie van 0,5 mm

Huidvriendelijk resultaat

Superieure knipresultaten met mesjes met titaniumlaag

Huidvriendelijke afgeronde uiteinden voor comfortabel huidcontact

Gebruiksvriendelijk

60 minuten draadloos gebruik na 1 uur laden

Makkelijk vast te houden

Bewaren en meenemen

Eenvoudig onderhoud

Beschermd dankzij garantie
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Kenmerken

20 vergrendelbare lengtestanden

Vergrendel de gewenste lengtestand met het

instelwiel: van een driedaagse baard van 0,5

mm tot een volle baard van 10 mm, in

nauwkeurige stappen van 0,5 mm.

Titaniummesjes

Geavanceerde titaniummesjes voor superieure

knipresultaten en langdurige scherpte

Elke dag de perfecte stoppelbaard

Stel de trimmer in op de laagste stand voor een

perfecte stoppelbaard van net 0,5 mm lang.

Huidvriendelijk, hoogwaardig

Messen blijven extra scherp zodat de haren

altijd keurig en doeltreffend worden getrimd.

De afgeronde uiteinden van de bladen en

kammen voorkomen bovendien irritatie.

Ergonomisch design

Een snelle trimmer met een comfortabele grip

en gebruik, zodat u de moeilijk te bereiken

gebieden eenvoudig kunt behandelen.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Gebruik het apparaat in het stopcontact of

draadloos. Na 1 uur opladen kunt u het

apparaat 60 minuten snoerloos gebruiken.

Reis- en opbergetui

Dankzij het meegeleverde reisetui blijft alles

bij elkaar wanneer u thuis, in de sportschool of

onderweg bent.

Gemakkelijk schoon te maken

Maak het hoofd van uw Philips-baardtrimmer

los en spoel het eenvoudig onder de kraan af.

Droog het voor u het terugplaatst op het

apparaat.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn

compatibel met alle voltages die wereldwijd

worden gebruikt.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheersysteem

Precisie (grootte van stappen): Per

0,5mm mm

Aantal lengte-instellingen: 20

Mesbreedte: 32 mm

Knipelement: Roestvrijstalen messen, Mesjes

met titaniumcoating

Type kam:: Stoppelbaard

Tanden die geen krassen achterlaten: Voor

meer comfort

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 10 mm

Creëer uw gewenste look

Stijlen: Korte baard, Stoppelbaard

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Voedingssysteem

Batterijtype: NiMH

Gebruikstijd: 60 minuten

Oplaadtijd: 1 uur

Alle voltages: 100 - 240 V

Acculampje

Gebruiksgemak

Vergrendelbare lengtestanden

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen

lengtestanden

Batterij: 2x AAA NiMH

Batterij-indicatie: Op stekker

Eenvoudig schoon te maken: Afspoelbare

hulpstukken

Ontwerp

Handvat: Gemakkelijk vast te houden

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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