
Stubbe- og skægtrimmer
med vakuum

Beardtrimmer series
7000

 
18 længdeindstillinger fra 1 til 18
mm

Selvslibende blade

50 min. ledningsfri brug efter 8
t

Vakuumsystemet opfanger hår

 
QT4050/32

Perfekt skæg, mindre snavs
Perfekt skæg, færre hår i vasken

Slip for det snavs, som der plejer at være i badeværelset, når du trimmer skæg. Philips Vacuum Trimmer har en

indbygget vakuumsystem, som opfanger de afklippede hårstrå direkte. Trimmeren har 18 forskellige

længdeindstillinger fra 1-18 mm. Denne effektive stub- og skægtrimmeren giver et førsteklasses trimmeresultat og

en renere håndvask efter brug. Hele Philips serie med skægtrimmere er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende

skæreelementer; du behøver aldrig at oliere bladene.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Konturfølgende stubbekam, der giver en præcis og jævn trimning

Giver optimal kraft

Kan bruges med eller uden ledning

Med lithium-ion-batteri med lang levetid

Skab det look, du ønsker

18 længdeindstillinger fra 1 op til 18 mm

Maksimal brugervenlighed

Transparent beholder til afklippet hår

Vedligeholdelsesfri blade

Vakuumsystem, som opfanger de afklippede hårstrå direkte



Stubbe- og skægtrimmer med vakuum QT4050/32

Vigtigste nyheder Specifikationer

18 sikrede længdeindstillinger

Du vælger den ønskede længde ved at dreje

zoomhjulet på trimmerens greb. Philips

skægtrimmer har 18 længdeindstillinger fra 1 til

18 mm i præcise trin på 1 mm. Når du har valgt

en indstilling låser trimmeren indstillingen, så

du kan være sikker på at få den samme længde

under hele stylingen.

Transparent skægkammer

Den transparente beholder gør det nemt at se,

når trimmeren er fuld og skal tømmes.

Konturfølgende kam

Fleksibel kam, der følger ansigtets konturer og

sikrer en ensartet trimning på en nem og

behagelig måde.

Til brug med eller uden ledning

Brug Philips Vacuum trimmer QT4050/32 med

eller uden ledning for optimal styrke og frihed.

Vedligeholdelsesfrie knive

Knivene ophold skarpe og behøver ikke at være

olieret, så din trimmer altid har den samme

skæreydelse som om du lige har købt den.

Kraftfuldt litiumionbatteri

Med lithium-ion-batteri med lang levetid. 50

min. ledningsfri brug efter 8 times opladning.

Integreret vakuumsystem

Den integrerede vakuummekanisme opsuger

afklippet hår under trimningen og giver en

renere håndvask efter brug.

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Antal længdeindstillinger: 18

Længdeindstillinger: 1 til 18 mm

Præcision (interval): af 1 mm

Selvslibende knive i rustfrit stål

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Kammens type: Konturfølgende

Skånsomme spidser: For mere komfort

Brugervenlig

Vakuumsystem: Til opsamling af hår

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Sikrede længdeindstillinger

Opladeindikator: 2 LED

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Driftstid: 50 minutter

Anvendelse: Med/uden ledning

Opladningstid: 8 timer

Design

Overflade: Sorte sidepaneler

Blødt håndtag

Tilbehør

Rensebørste

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Kort skæg, Fuldskæg

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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