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Med multifunktionelt display

 
QT4075

Helt jævne skægstubbe
Den eneste stubbetrimmer med vakuumsystem

Denne kraftfulde stubbe- og skægtrimmer giver overlegen trimning. Stubbekammen er særligt designet til at

skabe de perfekte stubbe. Det integrerede vakuumsystem opfanger hår, så de ikke spredes over det hele.

Maksimal brugervenlighed

Transparent skægkammer giver visuel kontrol

Vedligeholdelsesfrie knive

Multifunktionelt display

Rejselås

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

Stubbekam, som er designet til at trimme med større præcision

Stubbeindstilling til et kl. 5 skyggelook

Giver optimal kraft

Til brug med eller uden ledning for optimal styrke og frihed

Kraftigt litiumionbatteri giver optimal effekt

Turboknap forstærker skære- og blæsehastigheden
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Vigtigste nyheder

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.

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.

Multifunktionelt display

Multifunktionelt display, der viser batteristatus

og hårlængde

Kraftfuldt litiumionbatteri

Dette produkt har et kraftigt litiumionbatteri

med hurtig opladning, så du på bare 1 time kan

oplade produktet til 50 minutters brug.

Stubbekam

Stubbekammen er blevet designet til at give

dig bedre udsyn, mens du trimmer, da den ikke

har nogen tænder fortil. Desuden kan du ved at

anvende trimmerens spids udføre præcise

mønstre. Ved at påføre trimmeren i forskellige

vinkler på huden får du mere kontrol over det

enkelte hårs længde. Denne kam er ideel til

perfekte stubbe eller et daggammelt

skyggelook, hvor hver detalje er vigtig.

Stubbeindstilling

Hvis du ønsker kortere skægstubbe på 0,5 mm

til et perfekt kl. 5 skyggelook, kan du bruge

trimmeren uden trimmekammen.

Rejselås

Rejselåsen beskytter dit produkt, så det ikke

tændes ved en fejl, mens du har det i tasken.

Turboknap

Hvis du ønsker større sugestyrke og øget

skærehastighed under trimning, skal du trykke

på turboknappen.

Integreret vakuumsystem

Den integrerede vakuummekanisme opsuger

afklippet hår under trimningen og giver dig en

renere håndvask efter brug.
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Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Antal længdeindstillinger: 18

Længdeindstillinger: 0,5 op til 18 mm

Præcision (interval): af 1 mm

Selvslibende knive i rustfrit stål

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Kammens type: Skægstubbe

Vedligeholdelsesfri – skal ikke smøres

Skånsomme spidser: For mere komfort

Brugervenlig

Vakuumsystem: Til opsamling af hår

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Sikrede længdeindstillinger

Multifunktionelt display: Batteriindikator,

Opladningsindikator, Indikator for

længdeindstilling

Strømkilde

Batteritype: Li-ion

Hurtig opladning: 1 time(r)

Driftstid: 50 minutter

Design

Overflade: Forkromede sidepaneler

Blødt håndtag

Tilbehør

Rensebørste

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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