
vanntett
skjeggstubbtrimmer

Beardtrimmer series
5000

 
0,5 mm presisjonsinnstillinger

Diamantlignende karbonblader

60 min trådløs bruk / 1 t lading

 

QT4022/32 Trimmer for perfekt tredagersskjegg
Ingen kompromisser med huden

Denne skjeggstubb- og skjeggtrimmeren fra Philips gir førsteklasses trimming med

maksimal komfort for et perfekt tredagersskjegg.

Lett å bruke

Batterilampen viser batteristatus (lav/full)

2 års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

60 minutter med trådløs bruk etter én times lading

Ergonomisk design for enkel håndtering

100 % vaskbar for enkel rengjøring

Ytelse

Diamantlignende karbonkniv som holder seg skarp lenger

Trimmer med høy ytelse med selvslipende blader

Precision

0,5 mm skjeggstubbinnstillinger for et perfekt tredagersskjegg

Enkelt å velge og låse i 20 forskjellige lengdeinnstillinger, fra 0,5–10 mm

Hudvennlig

Avrundede tupper og kammer forhindrer hudirritasjon



vanntett skjeggstubbtrimmer QT4022/32

Høydepunkter

20 låsbare lengdeinnstillinger

Velg og lås den lengdeinnstillingen du ønsker:

fra skjeggstubber på 0,5 mm til helskjegg på

10 mm, i nøyaktige intervaller på 0,5 mm.

Tredagersskjegg

Still inn trimmeren på den laveste stillingen for

et perfekt tredagersskjegg på bare 0,5 mm.

Batterilampe

Batterilampen lyser med grønn farge når

batteriet er fulladet, og blinker oransje når 10

minutter gjenstår.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.

De har en verdensomspennende garanti på to

år samt verdensomspennende

spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å

smøre dem.

Kan brukes med og uten ledning

Bruk den tilkoblet eller trådløs. Én times lading

gir deg 60 minutter trådløs bruk.

Diamantlignende karbonkniv

Kutteelementet holder seg skarpt tre ganger

lenger enn vanlige blader i rustfritt stål.

Ergonomisk design

Komfortabel å holde og enkel å manøvrere for

å komme til på steder som er vanskelige å nå.

Trimmer med høy ytelse

Stålknivene berører hverandre lett, slik at de

slipes mens du trimmer. Bladene holder seg

skarpe, slik at de alltid kutter hårene ryddig og

effektivt, og samtidig har de avrundede

knivtupper for å beskytte huden.

Hudvennlig trimmer

Avrundede bladtupper forhindrer hudirritasjon,

mens det sylskarpe kutteelementet gir en

utmerket trimming.

Enkel å gjøre ren

Du kan rengjøre trimmerhodet ved å skylle det

under springen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Lag det utseendet du ønsker

Stiler: Kort skjegg, Tredagersskjegg

Kuttesystem

Type kam: Skjeggstubber

Kutter, bredde: 32 mm

Kutteelement: Diamantlignende karbonkniv

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Antall lengdeinnstillinger: 20

Presisjon (størrelsen på trinnene): med

0,5 mm

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,5 opp til

10 mm

Utforming

Overflate: Røde paneler

Mykt håndtak

Enkel i bruk

Sikrede lengdeinnstillinger

Våt og tørr: 100 % vanntett løsning gjør den

enkel å bruke og rengjøre

Zoom-ring: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Strømsystem

Driftstid: opptil 60 minutter

Ladetid: 1 time

Batteritype: Ni-MH

Service

To års verdensomspennende garanti
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