
 

skjeggtrimmer

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm presisjonsinnstillinger

Avanserte titankniver

1 t lading / 60 min trådløs bruk

 

QT4013/16 Perfekt tredagersskjegg på en enkel måte
Den mest praktiske måten å håndtere skjeggstubber på

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

opptil 10 mm.

Precision

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

0,5 mm presisjon

Hudvennlig ytelse

Overlegen klippeytelse med titanbelagte blader

Hudvennlige avrundede tupper for myk hudkontakt

Lett å bruke

1h trådløs bruk etter 1h lading

Ergonomisk design for enklere håndtering

Oppbevarings- og reiseetui

Avtakbart hode for enkel rengjøring

To års garanti, global spenning, trenger ikke smøring



skjeggtrimmer QT4013/16

Høydepunkter

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.

Titanblader

Avanserte titanblader for overlegen

klippeytelse og langvarig skarphet

Perfekt tredagersskjegg hver dag

Still inn trimmeren på den laveste stillingen for

perfekte skjeggstubber på bare 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. Utformet for å gjøre det

lettere å trimme de områdene som er

vanskelige å nå.

Kan brukes med og uten ledning

Etter 1 times lading får du 60 min trådløs bruk.

Du kan bruke Philips BeardTrimmer QT4013/16

både med og uten ledning.

Oppbevarings- og reiseetui

Reiseetuiet beskytter produktet på reiser og

under oppbevaring.

Enkel å gjøre ren

Ta av hodet og skyll det under springen for

enkel rengjøring. Tørk det før du setter det

tilbake på apparatet.

Laget for å vare

Denne trimmeren fra Philips har to års garanti:

Pleieproduktene våre er laget for å vare. Du

trenger aldri å smøre den med olje, og den er

kompatibel med global spenning.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene): med

0,5 millimeter

Antall lengdeinnstillinger: 20

Klipper, bredde: 32 millimeter

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål,

Titanbelagte kniver

Type kam: Skjeggstubber

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,5 opp til

10 millimeter

Skap det utseendet du ønsker

Stiler: Kort skjegg, Tredagersskjegg

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Strømsystem

Batteritype: Ni-MH

Driftstid: 60 minutter

Ladetid: 1 time

Global spenning: 100–240 V

Batterilampe

Enkel i bruk

Sikrede lengdeinnstillinger

Zoom-ring: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Batteri: 2 x AAA NiMH

Ladeindikator: På kontakt

Enkel rengjøring: Vaskbart tilbehør

Utforming

Håndtak: Godt grep

Service

To års verdensomspennende garanti
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