
 

skäggtrimmer

Beardtrimmer series
3000

 
20 längder from 0,5 to 10 mm

Självslipande blad

60 min. sladdlös anv. på 1 tim.
laddn.

 

QT4013/16

Perfekt tredagarsstubb utan krångel
Det mest praktiska sättet att starta med skäggstubben

Philips skäggtrimmer Series 3000 QT4013/16 är en bekväm och enkel

skäggtrimmer för dig som vill trimma stubb eller kort skägg. Trimma så pass kort

som 0,5 mm, och upp till 10 mm för skägg. Trimhuvudet är löstagbart, du kan

skölja den under kranen för enkel rengöring. Skärbladen är titanbelagda vilket ökar

hållbarheten och prestandan. Hela Philips serie med skäggtrimmers är helt

underhållsfria med självslipande skärelement, du behöver aldrig olja bladen.

Precision

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

0,5 mm precision

Hudvänliga prestanda

Överlägsna klippprestanda tack vare blad med titanbeläggning

Hudvänligt rundade spetsar för jämn kontakt med huden

Lättanvända

1h sladdlös användning efter 1h laddning

Ergonomisk design för lätt hantering

Resefodral medföljer

Löstagbart huvud som är lätt att rengöra

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



skäggtrimmer QT4013/16

Funktioner

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.

Titanblad

Avancerade titanblad för överlägsna

klippprestanda och långvarig skärpa

Perfekt 3-dagarsskägg varje dag

Ställ in trimmern på det lägsta läget för en

perfekt stubb, bara 0,5 mm lång.

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.

Ergonomisk design

Lätt att hålla i och använda, med en form som

gör det lättare att nå svåråtkomliga områden.

Med och utan sladd

Efter 1 timmes laddning får du 60 minuters

sladdlös användning. Du kan använda Philips

Skäggtrimmer QT4013/16 både med och utan

sladd.

Rese- och förvaringsfodral

Resefodralet skyddar produkten när du reser

och när den inte används.

Enkel att rengöra

Lossa på huvudet och skölj det under kranen

för enkel rengöring. Torka det innan du sätter

tillbaka det på apparaten.

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.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Klippsystem

Precision (stegens storlek): med 0,5 mm

Antal längdinställningar: 20

Bredd på klippenheten: 32 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål, Blad med ytskikt

av titan

Kamtyp: Stubb

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Skapa det utseende du vill ha

Stilar: Kort skägg, Skäggstubb

Tillbehör

Rengöringsborste

Strömförsörjning

Batterityp: Ni-MH

Drifttid: 60 minuter

Laddningstid: 1-timmes

Spänning för användning världen över: 100–

240 V

Batterilampa

Lättanvänt

Säkrade längdinställningar

Zoomring: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

batteri: 2 x AAA NiMH

Laddningsindikator: På kontakt

Enkel rengöring: Tillbehör som går att tvätta

Design

Handtag: Enkelt grepp

Service

2 års världsomfattande garanti
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