
Stubbetrimmer

 

Pro

 

QT4022

Perfekt 3-dages skæg
Ingen kompromiser for huden

Denne skægstubtrimmer leverer en overlegen trimmeydeevne uden at gå på

kompromis med hudvenligheden og giver et perfekt 3-dages skæg.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

0,5 mm trinvise indstillinger fra 0,5 op til 10 mm

DLC-knivenhed (Diamond-Like Carbon) bevarer skarpheden længere

Hudvenlige knive og kamme, så rifter undgås

Maksimal brugervenlighed

Vedligeholdelsesfrie knive

Vælg nemt og sikkert den ønskede længde med zoomhjul

Ergonomisk og brugervenligt design

100 % vaskbar for nem rengøring

Skab det look, du ønsker

Stubbeindstilling til et kl. 5 skyggelook

Nemt at vælge og låse 20 længdeindstillinger, fra 0,5-10 mm

Kam specielt designet til stubbe

Giver optimal kraft

Til brug med eller uden ledning for optimal styrke og frihed



Stubbetrimmer QT4022/15

Vigtigste nyheder Specifikationer

Meget høj præcision på 0,5 mm

0,5 mm trinvise indstillinger fra 0,5 op til 10

mm

DLC-knivenhed (Diamond Like Carbon)

Sikrer, at skærenheden forbliver skarp 3 gange

længere end traditionelle skær i rustfrit stål

Stubbeindstilling

Hvis du ønsker kortere skægstubbe på 0,5 mm

til et perfekt kl. 5 skyggelook, kan du bruge

trimmeren uden trimmekammen.

Ny stubbekam

Stubbekam designet til mere tæthed og

præcision

Hudvenlig

De unikke afrundede knive og kamspidser er

skånsomme mod huden.

Zoomring

Vælg nemt og sikkert den ønskede længde

med zoomhjul

20 låsbare længdeindstillinger

Vælg og lås den ønskede længdeindstilling: fra

stubbe på 0,5 mm til skæg på 10 mm, i

præcise 0,5 mm trin.

Ergonomisk design

Behagelig at holde og let at arbejde med for

områder, der er svære at nå.

Til brug med eller uden ledning

Brug produktet med eller uden ledning med det

genopladelige batteri, så du opnår maksimal

effekt og bevægelsesfrihed.

 

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Antal længdeindstillinger: 20

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Præcision (interval): af 0,5 mm

Skærenhed: DLC-knivenhed (Diamond Like

Carbon)

Kammens type: Skægstubbe

Skånsomme spidser: For mere komfort

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Sikrede længdeindstillinger

Wet & Dry: 100 % vandtæt, så den er nem at

bruge og rengøre

Strømkilde

Batteritype: Ni-MH

Opladningstid: 10 timer

Driftstid: op til 60 minutter

Design

Overflade: Røde paneler

Blødt håndtag

Tilbehør

Rensebørste

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Kort skæg, Skægstubbelook
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