
vakuum-
skjeggtrimmer

BEARDTRIMMER
Series 7000

 
Pro

Med multifunksjonell skjerm

 
QT4090

Perfekt skjegg og perfekt skjeggstubber med mindre rot
Den eneste skjeggstubbtrimmeren med et vakuumsystem

Denne kraftige vakuum-skjeggtrimmeren fra Philips gir uovertruffen ytelse med den største sugeeffekten

noensinne for å fange opp hår under bruk. Garantert uten søl.

Best mulig ytelse som føles fantastisk

Kam som følger konturene for å gi en nøyaktig og jevn trimming

Gir maksimal brukervennlighet

Vedlikeholdsfrie kniver

Multifunksjonell skjerm

Transportlås

Vakuumsystem fanger opp hår slik at det ikke blir noe søl under trimmingen

Lag det utseendet du ønsker

18 sikrede lengdeinnstillinger fra 1 mm og opp til 18 mm

Presisjonstrimmer for enkel kontur og oppfriskning

Skjeggstubbkam som gjør det mulig å trimme med større nøyaktighet

Gir optimal kraft

Kraftig li-ion-batteri for optimalt strømforbruk

Knapp for turboøkning øker klippe- og viftehastighet



vakuum-skjeggtrimmer QT4090/32

Høydepunkter Spesifikasjoner

18 sikrede lengdeinnstillinger

Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg

av tilgjengelige lengder.

Kam som følger konturene

Fleksibel kam som automatisk følger

ansiktskonturene for jevn trimming på en enkel

og behagelig måte.

Vedlikeholdsfrie kniver

Knivene holder seg skarpe, og du trenger ikke

olje dem, noe som gjør at produktet alltid er

klart til bruk.

Multifunksjonell skjerm

Multifunksjonell skjerm viser enkelt

lengdeinnstillingen

Kraftig Li-Ion-batteri

Dette produktet har et kraftig litium-ion-batteri

med rask lading, slik at du kan lade produktet i

kun én time for 50 minutters bruk.

Presisjonstrimmer

Et nyttig tilbehør til skjeggtrimmeren for

oppfriskning av linjene og enkel kontur av

kinnskjegg og nakkehår.

Reiselås

Muligheten for transportlås beskytter produktet

mot at du slår det på ved et uhell når du har

det i vesken.

Turboøkning-knappen

Hvis du ønsker større sugeeffekt og økt

klippehastighet når du trimmer, trykker du på

Turbo Power-knappen.

Integrert vakuumsystem

Den integrerte vakuummekanismen suger opp

hår under bruk, slik at vasken ser renere ut etter

bruk.

Skjeggstubbkam

Skjeggstubbkammen er utformet for å gi deg

bedre oversikt når du trimmer, ettersom det ikke

er noen tenner foran. Ved å bruke tuppen av

trimmeren er det dessuten mulig med fine

konturer, Ved å føre trimmeren mot huden i

forskjellige vinkler får du mer kontroll over

lengden på individuelle hår. Kammen er ideell

for å få perfekte skjeggstubber eller

endagsskjegg der alle detaljer teller.

Kuttesystem

Kutter, bredde: 32 mm

Antall lengdeinnstillinger: 18

Utvalg av lengdeinnstilinger: 1 til 18 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): med 1 mm

Selvslipende kniver i rustfritt stål

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Type kam: Følger konturene, Skjeggstubber

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Enkel bruk

Vakuumsystem: For oppsamling av hår

Zoom-ring: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Sikrede lengdeinnstillinger

Multifunksjonell skjerm: Batteriindikasjon,

Ladeindikasjon, Indikasjon for

lengdeinnstilling

Lagring: Reiseetui

Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring

Strømsystem

Batteritype: Li-ion

Rask lading: 1 time(r)

Driftstid: 50 minutter

Bruk: Med ledning / trådløs

Utforming

Overflate: Sidepaneler i krom

Mykt håndtak

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Service

To års verdensomspennende garanti

Lag det utseendet du ønsker

Stiler: Kort skjegg, Helskjegg, Kinnskjegg

Tilbehør

Presisjonstrimmer: 15 mm

Ytelse

Trimming: Turboøkning-knappen
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