
Baardtrimmer met
Turbovac-systeem

Beardtrimmer series
7000

 
Nauwkeurigheidsinstellingen
van 1 mm

Zelfslijpende mesjes

50 min. draadloos gebruik/8 uur
opladen

Geïntegreerd opzuigsysteem

 
QT4050/32

De perfecte baard met minder rommel
met nieuw vacuümsysteem

Met deze baardtrimmer met Turbovac-systeem bent u verzekerd van een superieur trimresultaat en maximale

hygiëne dankzij een geïntegreerd opzuigsysteem dat baardharen opvangt.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Contourvolgende kam voor precies en gelijkmatig trimmen

Optimale power

Met of zonder snoer te gebruiken voor maximaal vermogen en bewegingsvrijheid

Sterke lithium-ionbatterij voor optimaal vermogensgebruik

Creëer uw eigen look

18 vergrendelbare lengtestanden, van 1 tot 18 mm

Ultiem gebruiksgemak

Doorzichtige haarcontainer voor visuele controle

Onderhoudsvrije mesjes

Vacuümsysteem zuigt afgeschoren haartjes op voor bijzonder hygiënisch trimmen



Baardtrimmer met Turbovac-systeem QT4050/32

Kenmerken Specificaties

18 vergrendelbare lengtestanden

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en

vergrendel de gewenste lengte.

Doorzichtige haarkamer

De haarcontainer is doorzichtig, zodat u

gemakkelijk kunt zien of deze moet worden

geleegd.

Contourvolgende kam

Buigzame kam volgt alle contouren van uw

gezicht voor een eenvoudige, comfortabele

trimbeurt met een glad resultaat.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Gebruik uw Philips-trimmer met of zonder

snoer dankzij de oplaadbare batterij voor

maximaal vermogen en bewegingsvrijheid.

Onderhoudsvrije mesjes

De mesjes blijven scherp en hoeven niet te

worden gesmeerd. Uw product is dus altijd

klaar voor gebruik.

Krachtige lithium-ionbatterij

Dit product beschikt over een krachtige lithium-

ionbatterij die razendsnel oplaadt. Met slechts

acht uur laden kunt u het product 50 minuten

gebruiken.

Geïntegreerd opzuigsysteem

Het geïntegreerde vacuümmechanisme zuigt

afgeschoren haartjes meteen op, dus de

wastafel blijft mooi schoon.

 

Scheersysteem

Mesbreedte: 32 mm

Aantal lengte-instellingen: 18

Diverse lengtestanden: Van 1 tot 18 mm

Precisie (grootte van stappen): per 1 mm

Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Type kam:: Contourvolgend

Tanden die geen krassen achterlaten: Voor

meer comfort

Gebruiksgemak

Opzuigsysteem: Voor het opzuigen van haren

Zoomring: Eenvoudig in te stellen

lengtestanden

Vergrendelbare lengtestanden

Oplaadindicator: 2 LED

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Voedingssysteem

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: 50 minuten

Gebruik: Met snoer/snoerloos

Oplaadtijd: 8 uur

Ontwerp

Afwerking: Zwarte zijkant

Soft-touch handvat

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Creëer uw eigen look

Stijlen: Korte baard, Volle baard

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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