
Skäggtrimmer med
uppsugningsfunktion

 
Plus

Med konturföljande kam

 
QT4050

Perfekt jämnt skägg, på det prydligaste sättet

Den här kraftfulla skäggtrimmern med uppsugningsfunktion ger överlägsna trimningsprestanda med ett inbyggt

vakuumsystem för att fånga upp hår under användningen utan krångel.

Bästa prestanda och fantastisk känsla

Konturföljande kam för exakt och jämn trimning

Maximalt lättanvänd

Genomskinlig hårbehållare för visuell kontroll

Underhållsfria blad

Vakuumsystem som fångar upp klippta hårstrån för en prydlig trimning

Skapa det utseende du vill ha

18 säkrade längdinställningar från 1 till 18 mm

Optimal kraft

Med och utan sladd för maximal kraft och frihet

Starkt litiumjonbatteri för optimal användning



Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion QT4050/15

Funktioner Specifikationer

18 säkrade längdinställningar

Väljer och låser den önskade längden inom en

bred mängd olika längder.

Genomskinlig hårbehållare

Genomskinlig hårbehållare gör det lätt att se

när den behöver tömmas.

Konturföljande kam

Rörlig kam som automatiskt följer ansiktets

konturer för en jämn trimning på ett enkelt och

bekvämt sätt.

Med och utan sladd

Använd din produkt med eller utan sladd med

det laddade batteriet för maximal effekt och

frihet.

Underhållsfria blad

Bladen håller sig vassa och behöver inte oljas,

så produkten är alltid klar att användas.

Inbyggt vakuumsystem

Den inbyggda vakuummekanismen absorberar

avklippta hårstrån under användningen och gör

att du får ett renare handfat efter

användningen.

 

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 32 mm

Antal längdinställningar: 18

Längdinställningar: 1 upp till 18 mm

Precision (stegens storlek): med 1 mm

Självslipande blad i rostfritt stål

Trimsax: Knivar i rostfritt stål

Kamtyp: Konturföljande

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Lättanvänd

Vakuumsystem: För hårbehållare

Zoomring: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Säkrade längdinställningar

Laddningsindikator: 2 lysdioder

Underhållsfri – ingen olja behövs

Strömförsörjning

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 8 timmar

Drifttid: 50 minuter

Användning: Med sladd/utan sladd

Design

Legering: Svarta sidpaneler

Mjukt handtag

Tillbehör

Rengöringsborste

Service

2 års världsomfattande garanti

Skapa det utseende du vill ha

Stilar: Kort skägg, Helskägg
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