
Skægtrimmer med
vakuum

 
Turbo vacuum power

 

T980

Optimal trimning, uden griseri
Denne nye Philips vakuumtrimmer giver en fremragende og praktisk trimning, idet

den suger skæghårene op under trimningen.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

SteelWave selvslibende knive giver præcise resultater

Skab det look, du ønsker

9 integrerede længdeindstillinger fra 1-18 mm

Præcisionstrimmeren skaber og vedligeholder hårgrænser og skarpe linjer

Maksimal brugervenlighed

Transparent skægkammer giver visuel kontrol

Giver optimal kraft

Til brug med eller uden ledning for optimal styrke og frihed

Turboknap forstærker skære- og blæsehastigheden

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

hår ud over det hele



Skægtrimmer med vakuum T980/60

Vigtigste nyheder Specifikationer

Konturfølgende kam

Den konturfølgende kam tilpasser sig alle

kurver og giver hurtige og behagelige resultater.

Selvslibende knive

Revolutionerende bølgeformede, selvslibende

knive, der fanger og klipper hårene og sikrer et

præcist og ensartet resultat.

9 integrerede længdeindstillinger

Vælg og lås din ønskede længde inden for et

alsidigt udvalg af mulige længder.

Præcisionstrimmer

Skab en hvilken som helst stil, du ønsker, med

præcision.

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.

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.

 

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 9 sikrede

længdeindstillinger

Strømkilde

Anvendelse: Kun uden ledning

Opladningstid: Hurtig opladning

Driftstid: 50 minutter

Vedligeholdelse

Smøring: Knivene skal ikke smøres

Rengøring: Rensebørste

Brugervenlig

Display: Opladeindikator

Opbevaring: Rejseetui
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