
Stubble trimmer

 

Pro

 

QT4022

Perfekt 3-dagarsstubb
Ingen hudpåverkan

Den här skäggtrimmern med stubbinställning ger överlägsna trimningsprestanda

och perfekt tredagarsstubb utan att hudkomforten påverkas.

Bästa prestanda och fantastisk känsla

0,5 mm stegvisa inställningar från 0,5 upp till 10 mm

DLC-blad (Diamond Like Carbon) håller sig vassa längre

Hudvänliga blad och kam som förhindrar att du river dig

Maximalt lättanvänd

Underhållsfria blad

Du väljer enkelt och säkert önskad längd med zoomhjulet

Ergonomisk design som är lätt att hantera

100 % tvättbar för enkel rengöring

Skapa det utseende du vill ha

Stubbinställning för endagsstubb

Enkelt att välja bland och låsa fast 20 längdinställningar, från 0,5–10 mm

Kam särskilt utformad för stubb

Optimal kraft

Med och utan sladd för maximal kraft och frihet



Stubble trimmer QT4022/15

Funktioner Specifikationer

Mycket hög precision på 0,5 mm

0,5 mm stegvisa inställningar från 0,5 upp till

10 mm

DLC-blad (Diamond Like Carbon)

Gör att trimsaxen håller sig vass 3 gånger

längre än vanliga blad i rostfritt stål

Stubbinställning

Om du vill ha en stubb på 0,5 mm för en

perfekt endagsstubb, använder du trimmern

utan trimkam.

Ny stubbkam

Stubbkam utformad för ett närmare och mer

precist resultat

Hudvänlig

Spetsarna på de unikt rundade bladen och

kammen förhindrar att du river dig.

Zoomhjul

Du väljer enkelt och säkert önskad längd med

zoomhjulet

20 låsbara längdinställningar

Bara välj och lås fast önskad längdinställning:

från stubb på 0,5 mm till skägg på 10 mm, i

exakta 0,5 mm-steg.

Ergonomisk design

Bekväm att hålla i och enkel att hantera för

svåråtkomliga områden.

Med och utan sladd

Använd din produkt med eller utan sladd med

det laddade batteriet för maximal effekt och

frihet.

 

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 32 mm

Antal längdinställningar: 20

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Precision (stegens storlek): med 0,5 mm

Trimsax: DLC-blad (Diamond Like Carbon)

Kamtyp: Stubb

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Lättanvänd

Zoomring: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Säkrade längdinställningar

Våt och torr: 100 % vattentät för enkel

användning och rengöring

Strömförsörjning

Batterityp: Ni-MH

Laddningstid: 10 timmar

Drifttid: upp till 60 minuter

Design

Legering: Röda paneler

Mjukt handtag

Tillbehör

Rengöringsborste

Service

2 års världsomfattande garanti

Skapa det utseende du vill ha

Stilar: Kort skägg, Skäggstubb
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