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Ét redskab, ethvert look
Få et glatbarberet ansigt, perfekte skægstubbe og en velplejet krop ganske nemt

med dette 3-i-1-redskab. Det har tre separate tilbehørsdele: Til barbering, trimning

og kropspleje. Vælg blot det tilbehør, du vil bruge, klik det på håndtaget, og kom i

gang.

Et glat ansigt

Giver ekstra hudbeskyttelse, bruges sammen med barbercreme

Bekvem og sikker på huden

Perfekte skægstubbe

Lav nemt og præcist om på dit look

Prøv forskellige længder for at få den trimning, der passer dig bedst

En velplejet krop

Nem og sikker trimning og barbering af kropsbehåring

Håndgrebet og kropsplejetilbehøret er modstandsdygtige over for vand

Nem at anvende

Vælg mellem 3 tilbehørsdele til at klikke af/på for at få dit look

Få op til 40 minutters ledningsfri strøm efter 1 times opladning

Batteriindikatoren viser, hvornår batteriet er ved at løbe tør for strøm, hvornår det

oplader eller er fuldt opladet

2 års garanti, spænding i hele verden og udskiftelige skær

SmartClick-system, der gør det nemt at klikke tilbehørsdelene af/på
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Vigtigste nyheder

Tilbehørsdele til at klikke af/på

Klik blot på det tilbehør, du har brug for, på

håndgrebet for at omdanne det til en shaver,

skægtrimmer eller kropstrimmer. Klik det af

igen, når du er færdig. Vælg shaveren, hvis du

ønsker et glat ansigt. Tag fat i trimmeren, hvis

du vil have perfekte skægstubbe. Vil du trimme

din kropsbehåring? Tid til kropspleje. Ét

redskab, alle look.

Et glat ansigt

Vådbarbering med barbercreme for ekstra

hudbeskyttelse eller tør barbering af praktiske

hensyn.

Et glat ansigt

Dobbelt roterende shavertilbehør er designet

mhp. en nem og ren barbering uden rifter og

sår.

Perfekte skægstubbe

Skab alt fra perfekte stubbe til et veltrimmet

skæg eller overskæg. Skyl under vandhanen for

at rengøre.

5 forskellige længdeindstillinger

Vælg mellem 5 længdeindstillinger: fra 1 mm

for perfekte 3-dages skægstubbe til 5 mm for et

kort skæg.

En velplejet krop

Afrundede trimmerkamme og perlemorsspidser

forhindrer hudirritation og giver en glat

soignering over hele kroppen.

Modstandsdygtig over for vand

Du kan nemt trimme og barbere hår overalt på

kroppen, under bruseren, hvis du vil.

Hurtig 1-times opladning

Det kraftige batteri holder op til 40 minutter

efter 1 times opladning. 5 minutters opladning

giver dig flere minutters driftstid, så du hurtigt

kan blive færdig.

Batteriindikator med lys

Batteriindikatoren tænder for at vise, hvornår

batteriet er ved at løbe tør for strøm, hvornår det

oplader eller er fuldt opladet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Barberingsresultat

Barberingssystem: ComfortCut-knivsystem

Brugervenlig

Opladning: 1 time, Hurtig opladning

Design

Håndgreb: Anti-slip-greb, Easy Grip

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste,

Beskyttelsesdæksel

Opbevaring: Etui

Anvendelse: 3 kropstrimmerkamme

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Driftstid: Op til 40 minutter

Service

2 års reklamationsret

Skær: Udskift hvert andet år med RQ32
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