
Vandtæt
skægstubbetrimmer

Beardtrimmer series
5000

 
0,5 mm præcisionsindstillinger

DLC-knivenheder (Diamond
Like Carbon)

60 min. ledningsfri/1 t.
opladning

 

QT4022/32

Trimmer til perfekt 3-dages skæg
Ingen kompromiser for huden

Denne skægstubtrimmer fra Philips leverer en overlegen trimmeydeevne uden at

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

DLC klinge holder knivene skarpe tre gange længere end almindeligt rustfrit stål

klinge. BeardTrimmer er fremstillet med et ergonomisk design, der gør det lettere

at bruge på svært tilgængelige områder.

Nem at anvende

Batterindikatoren angiver batteristatus (lav/fuld)

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering

60 minutters brug uden ledning efter 1 times opladning.

Ergonomisk og brugervenligt design

100 % vaskbar for nem rengøring

Performance

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

Højtydende trimmer med selvslibende skær

Precision

0,5 mm skægstubbe-indstillinger for et perfekt 3-dages skæg

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

Hudvenlig

Afrundede spidser og kamme forebygger hudirritation
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Vigtigste nyheder

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.

3-dages skæg

Indstil trimmeren i den laveste position til

perfekte 3-dages skægstubbe, kun 0,5 mm

lange.

Batteriindikator med lys

Batteriindikatoren lyser grønt, når batteriet er

fuldt, og blinker orange, når der er 10 minutter

tilbage.

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

bygget til at holde. De leveres med 2 års global

garanti, spænding til kompatibel brug i hele

verden, og de skal aldrig smøres.

Til brug med eller uden ledning

Brug den med eller uden ledning. 1 times

opladning giver dig 60 minutters ledningsfri

strøm.

DLC-knivenhed (Diamond Like Carbon)

Skærenheden forbliver skarp 3 gange længere

end traditionelle skær i rustfrit stål.

Ergonomisk design

Behagelig at holde og let at arbejde med for

områder, der er svære at nå.

Højtydende trimmer

Stålknivene strejfer hinanden let, så de skærper

sig selv, når du trimmer! Knivene forbliver

ekstra skarpe, så de altid skærer håret rent og

effektivt, men de har afrundede spidser og

kamme for at beskytte huden.

Hudvenlig trimmer

Afrundede skærspidser forhindrer hudirritation,

mens de ultraskarpe skærenheder leverer en

fremragende trimning.

Nem at rengøre

Trimmerhovedet rengøres ved at skylle det

under vandhanen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tilbehør

Rensebørste

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Kort skæg, Skægstubbelook

Klippesystem

Kammens type: Skægstubbe

Klippebredde: 32 mm

Skærenhed: DLC-knivenhed (Diamond Like

Carbon)

Skånsomme spidser: For mere komfort

Antal længdeindstillinger: 20

Præcision (interval): af 0,5 mm

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Design

Overflade: Røde paneler

Blødt håndtag

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

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

bruge og rengøre

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Strømkilde

Driftstid: op til 60 minutter

Opladningstid: 1 time

Batteritype: Ni-MH

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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