
Skægtrimmer med
vakuum

 
Plus

Med konturfølgende kam

 
QT4050

Perfekt og lige skæg på den reneste måde

Denne skægtrimmer med vakuum leverer et overlegent trimmeresultat med integreret vakuumsystem til at

opfange hår under brug. Med garanti intet snavs.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Konturfølgende kam sikrer en præcis og ensartet trimning

Maksimal brugervenlighed

Transparent skægkammer giver visuel kontrol

Vedligeholdelsesfrie knive

Vakuum-systemet opfanger afklippet hår, så du kan foretage en trimning uden at få hår ud over det hele

Skab det look, du ønsker

18 sikrede længdeindstillinger fra 1 mm op til 18 mm

Giver optimal kraft

Til brug med eller uden ledning for optimal styrke og frihed

Kraftigt litiumionbatteri giver optimal effekt



Skægtrimmer med vakuum QT4050/41

Vigtigste nyheder Specifikationer

18 sikrede længdeindstillinger

Vælg og lås din ønskede længde inden for et

alsidigt udvalg af mulige længder.

Transparent skægkammer

Transparent skægkammer gør det nemt at se,

hvornår kammeret skal tømmes.

Konturfølgende kam

Fleksibel kam, der automatisk følger ansigtets

konturer og sikrer en ensartet trimning på en

nem og behagelig måde.

Til brug med eller uden ledning

Brug produktet med eller uden ledning med det

genopladelige batteri, så du opnår maksimal

effekt og bevægelsesfrihed.

Vedligeholdelsesfrie knive

Knivene forbliver skarpe og skal ikke olieres, så

dit produkt er altid klar til brug.

Integreret vakuumsystem

Den integrerede vakuummekanisme opsuger

afklippet hår under trimningen og giver dig 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 – skal ikke olieres

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Opladningstid: 8 time(r)

Driftstid: 50 minutter

Anvendelse: Med/uden ledning

Design

Overflade: Sorte sidepaneler

Blødt håndtag

Tilbehør

Rensebørste

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Kort skæg, Fuldskæg
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