
Skäggtrimmer med
uppsugningsfunktion

 
Turbouppsugningskraft

 

T980

Överlägsen trimning,

inget krångel

Den här nya trimmern med uppsamlingsfunktion från Philips är utrustad för att ge

dig en behaglig och överlägsen trimning då den suger upp skäggstrån under

trimningen.

Bästa prestanda och fantastisk känsla

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Självslipande SteelWave-blad för ett exakt resultat

Skapa det utseende du vill ha

9 integrerade längdinställningar från 1-18 mm

Precisionstrimmer för detaljer som skapar och underhåller dina linjer

Maximalt användarvänlig

Genomskinlig hårbehållare för visuell kontroll

Optimal kraft

Med och utan sladd för maximal kraft och frihet

Knapp för turbokraft höjer klippnings- och fläkthastigheten

Vakuumsystem som fångar upp klippta hårstrån för en prydlig trimning



Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion T980/60

Funktioner Specifikationer

Konturföljande kam

Den konturföljande kammen anpassar sig till

varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt

resultat.

Självslipande blad

Revolutionerande vågformade, självslipande

blad leder och klipper hårstråna för ett exakt

och jämnt resultat.

9 integrerade längdinställningar

Väljer och låser den önskade längden inom en

bred mängd olika längder.

Precisionstrimmer för detaljer

Skapa vilken stil du vill med precision.

Genomskinlig hårbehållare

Genomskinlig hårbehållare gör det lätt att se

när den behöver tömmas.

Med och utan sladd

Använd din produkt med eller utan sladd med

det laddade batteriet för maximal effekt och

frihet.

Knapp för turbokraft

När du behöver högre sugeffekt och ökad

klippningshastighet under trimningen trycker

du bara på knappen för turbokraft.

Inbyggt vakuumsystem

Den inbyggda vakuummekanismen absorberar

avklippta hårstrån under användningen och gör

att du får ett renare handfat efter

användningen.

 

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 9 säkrade

längdinställningar

Strömförsörjning

Användning: Endast utan sladd

Laddningstid: Snabbladdning

Drifttid: 50 minuter

Underhåll

Smörjning: Bladen behöver inte oljas

Uppstädning: Rengöringsborste

Lättanvänd

Teckenfönster: Laddningsindikator

Förvaring: Resefodral
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