
 

 

Philips
Stubb- och skäggtrimmer

Med zoomring

QT4021/50
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erfekt 3-dagarsstubb
aximal precision, vid alla längder
imma håret så kort du vill: den exklusiva kamdesignen undviker kontakt mellan bladen 
h huden. Vid alla längder, även vid 1 mm.

Bästa prestanda och fantastisk känsla
• Konturföljande kam för hastighet och komfort
• Självslipande SteelWave-blad för ett exakt resultat

Skapa det utseende du vill ha
• 9 integrerade längdinställningar från 1-18 mm

Optimal kraft
• Med och utan sladd för maximal kraft och frihet



 9 integrerade längdinställningar

Väljer och låser den önskade längden inom en bred 
mängd olika längder.

Konturföljande kam

Den konturföljande kammen anpassar sig till varje 
kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.

Med och utan sladd

Använd din produkt med eller utan sladd med det 
laddade batteriet för maximal effekt och frihet.

Självslipande blad

Revolutionerande vågformade, självslipande blad 
leder och klipper hårstråna för ett exakt och jämnt 
resultat.
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Klippsystem
• Bredd på klippenheten: 32 mm
• Antal längdinställningar: 9
• Längdinställningar: 1 upp till 18 mm
• Precision (stegens storlek): med 2 mm
• Självslipande blad i rostfritt stål
• Trimsax: Knivar i rostfritt stål
• Kamtyp: Konturföljande
• Rundade kanter: Hudvänlig

Lättanvänd
• Zoomring: Du kan enkelt justera 

längdinställningarna
• Säkrade längdinställningar
• Laddningsindikator: 1 lysdiod
• Underhållsfri – ingen olja behövs

Strömförsörjning
• Batterityp: NiMh
• Laddningstid: 10 timmar
• Drifttid: 35 minuter
• Användning: Med sladd/utan sladd

Design
• Mjukt handtag

Tillbehör
• Rengöringsborste

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Skapa det utseende du vill ha
• Stilar: Kort skägg, Helskägg, Skäggstubb
•
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