
Stoppelbaardtrimmer

 

Pro

 

QT4022

Perfecte stoppelbaardtrimmer
Geen beschadiging van de huid

Met deze QT4022/15-stoppelbaardtrimmer van Philips bent u verzekerd van een

superieur trimresultaat. Voor optimaal huidcomfort en een perfecte stoppelbaard.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Lengtestanden van 0,5 tot 10 mm in stappen van 0,5 mm

Diamond-like carbon-mes blijft langer scherp

Huidvriendelijke mesjes en kam voorkomen schrammen

Ultiem gebruiksgemak

Onderhoudsvrije mesjes

Eenvoudig en veilig de gewenste lengte selecteren met het instelwiel

Ergonomisch ontwerp voor eenvoudig gebruik

100% wasbaar voor eenvoudig schoonmaken

Creëer uw eigen look

Stoppelinstelling voor de coolste stoppels

20 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengte-instellingen, van 0, 5 - 10 mm

Speciale kam voor stoppels

Optimale power

Met of zonder snoer te gebruiken voor maximaal vermogen en bewegingsvrijheid



Stoppelbaardtrimmer QT4022/15

Kenmerken Specificaties

Zeer grote precisie van 0,5 mm

Lengtestanden van 0,5 tot 10 mm in stappen

van 0,5 mm

Diamond-like carbon-mes

Zorgt ervoor dat het knipelement drie keer zo

lang scherp blijft als traditionele, roestvrijstalen

mesjes

Stoppelbaardstand

Als u een stoppelbaard van 0,5 mm wilt voor

de coolste stoppels, moet u de Philips-trimmer

zonder de trimkam gebruiken.

Nieuwe stoppelkam

Speciale stoppelkam voor een nauwkeuriger

scheerresultaat

Huidvriendelijk

De unieke afgeronde mesjes en kamtanden

voorkomen wondjes.

Instelwiel

Eenvoudig en veilig de gewenste lengte

selecteren met het instelwiel

20 vergrendelbare lengte-instellingen

Selecteer en vergrendel de gewenste lengte-

instelling heel eenvoudig, van stoppels van

0,5 mm tot een volle baard van 10 mm, in

nauwkeurige stappen van 0,5 mm.

Ergonomisch ontwerp

Ligt prettig in de hand en is moeiteloos te

hanteren op moeilijk bereikbare plaatsen.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Gebruik uw Philips-trimmer met of zonder

snoer dankzij de oplaadbare batterij voor

maximaal vermogen en bewegingsvrijheid.

 

Scheersysteem

Mesbreedte: 32 mm

Aantal lengte-instellingen: 20

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 10 mm

Precisie (grootte van stappen): per 0,5 mm

Knipelement: Diamond-like carbon-mes

Type kam:: Stoppelbaard

Tanden die geen krassen achterlaten: Voor

meer comfort

Gebruiksgemak

Zoomring: Eenvoudig in te stellen

lengtestanden

Vergrendelbare lengtestanden

Nat en droog: 100% waterdicht voor

eenvoudig gebruik en eenvoudig

schoonmaken

Voedingssysteem

Batterijtype: Ni-MH

Oplaadtijd: 10 uur

Gebruikstijd: Maximaal 60 minuten

Ontwerp

Afwerking: Rode zijkanten

Soft-touch handvat

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Creëer uw eigen look

Stijlen: Korte baard, Stoppelbaard
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