
Baardtrimmer met
Turbovac-systeem

 
Pro

Met multifunctioneel display

 
QT4090

Perfect gestylede baard zonder rommel
met precisietrimmer

Deze krachtige baardtrimmer met Turbovac-systeem zorgt voor superieure trimprestaties dankzij ons krachtigste

opzuigsysteem. U bent verzekerd van een schoon resultaat.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Contourvolgende kam voor precies en gelijkmatig trimmen

Ultiem gebruiksgemak

Onderhoudsvrije mesjes

Multifunctioneel display

Reisslot

Vacuümsysteem zuigt afgeschoren haartjes op voor bijzonder hygiënisch trimmen

Creëer uw eigen look

18 vergrendelbare lengtestanden, van 1 tot 18 mm

Precisietrimmer voor eenvoudig contouren bijwerken en trimmen

Stoppelkam voor preciezer trimmen

Optimale power

Sterke Lithium-ionbatterij voor optimaal vermogensgebruik

Turboknop zorgt voor hogere knipsnelheid en sterkere zuigkracht



Baardtrimmer met Turbovac-systeem QT4090/15

Kenmerken

18 vergrendelbare lengtestanden

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en

vergrendel de gewenste lengte.

Contourvolgende kam

Buigzame kam volgt automatisch alle

contouren van uw gezicht voor een

eenvoudige, comfortabele trimbeurt met een

glad resultaat.

Onderhoudsvrije mesjes

De mesjes blijven scherp en hoeven niet te

worden gesmeerd. Uw product is dus altijd

klaar voor gebruik.

Multifunctioneel display

Multifunctioneel display voor het aflezen van

de batterijstatus en de haarlengte

Krachtige Lithium-ionbatterij

Dit product beschikt over een krachtige lithium-

ionbatterij die razendsnel oplaadt. Met slechts

één uur laden geniet u 50 minuten van uw

product.

Precisietrimmer

Een handige aanvulling op uw baardtrimmer

voor het bijwerken van uw haarlijn,

bakkebaarden en nek.

Reisslot

Het optionele reisslot voorkomt dat uw product

per ongeluk wordt ingeschakeld in uw tas.

Turboknop

Wanneer u meer zuigkracht en een hogere

knipsnelheid nodig hebt tijdens het trimmen,

drukt u gewoon op de Turbo Power-knop.

Geïntegreerd opzuigsysteem

Het geïntegreerde vacuümmechanisme zuigt

afgeschoren haartjes meteen op, dus de

wastafel blijft mooi schoon.

Stoppelkam

De stoppelkam heeft geen tanden aan de

voorzijde, waardoor u meer zicht hebt op wat u

doet tijdens het trimmen. Daarnaast kunt u

fijne contouren volgen door de punt van de

trimmer te gebruiken en hebt u meer invloed

op de resulterende haarlengte door de trimmer

in een andere hoek op de huid te plaatsen.

Deze kam is ideaal voor een perfecte

stoppelbaard.
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Specificaties

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, Stoppelbaard

Tanden die geen krassen achterlaten: Voor

meer comfort

Gebruiksgemak

Opzuigsysteem: Voor het opzuigen van haren

Zoomring: Eenvoudig in te stellen

lengtestanden

Vergrendelbare lengtestanden

Multifunctioneel display: Batterij-indicatie,

Oplaadindicatie, Indicatie van ingestelde

lengte

Opbergen: Reisetui

Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Voedingssysteem

Batterijtype: Li-ion

Snel opladen: 1 uur

Gebruikstijd: 50 minuten

Gebruik: Met snoer/snoerloos

Ontwerp

Afwerking: Chromen zijkant

Soft-touch handvat

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Creëer uw eigen look

Stijlen: Korte baard, Volle baard,

Bakkebaarden

Accessoires

Precisietrimmer: 15 mm

Prestaties

Trimfuncties: Turboknop
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