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Ett verktøy, alle stiler
Få et glatt ansikt og en velpleid kropp helt enkelt med dette 2-i-1-verktøyet. Det

har to ulike tilbehør: for barbering og trimming. Velg tilbehøret du vil bruke, klikk

det på håndtaket, og sett i gang.

Glatt ansikt

Bruk med barberskum for ekstra beskyttelse av huden

Praktisk og trygg mot huden

Velpleid kropp

Trygg og enkel trimming og barbering av kroppshår

Håndtaket og tilbehøret til kroppspleiesystemet er vanntette

Lett å bruke

Velg mellom to tilbehør som klikkes av og på, for å få stilen du er ute etter

Få opptil 40 minutter med trådløs bruk etter én times lading

Batterilampen viser når batteriet er lavt, lades eller er fulladet

2-års garanti, global spenning og utskiftbare blader

SmartClick-system for tilbehør som enkelt klikkes av og på
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Høydepunkter

Tilbehør som klikkes av og på

Bare klikk et tilbehør på håndtaket for å gjøre

det om til en barbermaskinen eller et

kroppspleiesystem. Klikk det av igjen når du er

ferdig. Velg barbermaskinen hvis du vil ha et

glatt ansikt. Vil du fjerne kroppshår? Bruk

tilbehøret til kroppspleiesystemet. Ett verktøy,

alle stiler.

Glatt ansikt

Våt barbering med barberskum for ekstra

beskyttelse av huden, eller tørr barbering når

det er enklest.

Glatt ansikt

Det dobbelt roterende barbertilbehøret er

utformet for å gi en enkel og tett barbering uten

kutt og sår.

Velpleid kropp

De avrundede kammene og perletuppene

forhindrer irritert hud for å gi god og pålitelig

trimming av hele kroppen.

Vanntett

Vær komfortabel når du trimmer og barberer

kroppshår, også i dusjen om du vil.

Rask lading på én time

Det kraftige batteriet varer i opptil 40 minutter

etter én times lading. Fem minutters lading gir

flere minutters driftstid, slik at du raskt kan

gjøre deg klar.

Batterilampe

Batterilampen tennes for å vise deg når

batteriet er lavt, lades eller er fulladet.

Laget for å vare

Alle våre barbermaskiner leveres med en 2-års

verdensomspennende garanti og kan tilpasses

til alle spenninger. Du trenger aldri å smøre

bladene på trimmeren. De langvarige bladene

trenger bare å byttes etter to år. Du bør bytte

skjærefolien på tilbehøret til

kroppspleiesystemet én gang i året.

SmartClick

Med systemet for SmartClick-tilbehør kan du

enkelt gjøre om Click&Style til en

barbermaskin, en skjeggtrimmer eller et

kroppspleiesystem. Bare klikk et tilbehør på

håndtaket for å få stilen du er ute etter.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Barberingssystem: ComfortCut-knivsystem

Enkel i bruk

Lading: 1 time, Rask lading

Rengjøring: Kan vaskes

Utforming

Håndtak: Godt grep, Antiskligrep

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende

deksel

Bruk: Kam til kroppspleiesystem

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Driftstid: Opptil 40 minutter

Service

To års garanti

Skjærehode: Bytt annet hvert år med RQ32

Skjærefolie til kroppspleiesystem: Bytt hvert år

med TT2000
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