
 

12-in-1, gezicht, haar
en lichaam

Multigroom series
9000

 
12 hulpstukken

Zelfslijpende metalen mesjes

Tot 120 min. gebruikstijd

Geschikt voor onder de douche

 

MG9710/90

Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam

Prestige-editie: 12-in-1 premium trimset

Perfectioneer uw stijl met de Prestige Edition-trimset, die onze Multigroom

combineert met 12 hoogwaardige hulpmiddelen, waaronder zelfslijpende metalen

mesjes en OneBlade Face+Body om nauwkeurig te trimmen en te scheren over

elke haarlengte voor de ultieme styling

Trimresultaten

Zelfslijpende metalen mesjes die lang meegaan

Unieke OneBlade-technologie

Veelzijdigheid

Uw gezicht, haar en lichaam trimmen en stylen met 12 hulpstukken

Neustrimmer verwijdert voorzichtig ongewenst neus- en oorhaar

6 kammen voor het trimmen van uw gezicht, haar en lichaam

Strakke lijnen

Scheer haar af

Opklikbaar huidbeschermingssysteem voor gevoelige gebieden

Gebruiksvriendelijk

Gebruikstijd: tot 120 minuten snoerloos gebruik per oplaadbeurt

Douchebestendig voor eenvoudig gebruik onder de douche en schoonmaken

Duurzame OneBlade

Opbergetui voor eenvoudig opbergen en meenemen
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Kenmerken

Zelfslijpende metalen mesjes

Zelfslijpende metalen mesjes zijn ongelooflijk

duurzaam. Zelfs na vijf jaar trimmen ze nog net

zoals ze dat op de eerste dag deden.

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade heeft een revolutionaire

technologie die speciaal is ontworpen voor de

styling van gezichts- en lichaamshaar. De

OneBlade kan haar van elke lengte trimmen,

scheren en stylen. Dankzij het dubbele

beschermingssysteem – een glijcoating en

afgeronde uiteinden – wordt scheren

gemakkelijker en comfortabeler. Het

scheerapparaat heeft een snelbewegend

mesje (200x per seconde), wat zeer effectief

werkt, zelfs bij langere haren.

12 hulpstukken voor gezicht, haar en lichaam

Deze alles-in-één trimmer trimt en stylet

gemakkelijk uw gezichts-, hoofd- en

lichaamshaar.

Neus- en oortrimmer

Verwijder ongewenst neus- en oorhaar,

gemakkelijk en op een aangename manier.

6 schokbestendige kammen

2 stoppelbaardkammen (1,2 mm), 1 instelbare

baardkam (3 tot 7 mm), 2 haarkammen (9, 12

mm) en 1 OneBlade lichaamskam (3 mm)

Strakke lijnen

Creëer perfecte contouren met het

dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere

willekeurige richting, zodat u uitstekend zicht

hebt op iedere haar die u trimt. Bepaal in een

oogwenk uw eigen stijl!

Scheer haar af

De OneBlade scheert niet zo dicht op de huid

als een traditioneel mes en voelt dus

comfortabel. Scheer tegen de haargroei in en

scheer haar van elke lengte eenvoudig af.

Bescherming (lichaam)

Klik het huidbeschermingssysteem op de

OneBlade voor een extra laag bescherming op

gevoelige gebieden.

Tot 120 minuten gebruikstijd

De hoogwaardige lithium-ionbatterij levert tot

120 minuten gebruikstijd per uur volledige

oplaadbeurt. Met een snelle oplaadbeurt van 5

minuten kunt u één keer volledig trimmen.
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Specificaties

Creëer uw gewenste look

Aantal hulpstukken: 12 hulpstukken

Stylingbenodigdheden: Trimmer voor neus en

oren, Instelbare baardkam 3-7 mm, 2

stoppelbaardkammen, 2 haarkammen,

Opzetbare lichaamskam, Opzetbaar

beschermingssysteem, Metalen trimmer, Extra

OneBlade-mes, OneBlade-handgreep

Bodygroom/Tondeuse/Gezichtsbeharing:

Lange baard, Korte baard, Stoppelbaard,

Scherpe lijnen, Gedetailleerde styling, Sik

Scheersysteem

Knipelement: Zelfslijpende metalen mesjes

Unieke OneBlade-technologie

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Opbergkap

Etui: Opbergetui

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 120 minuten (Multigroom), 60

minuten (OneBlade)

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel

opladen in 5 min (Multigroom), Volledig

opgeladen in 4 uur (OneBlade)

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Gebruiksgemak

Nat & droog: Douchebestendig en eenvoudig

schoon te maken

Display: Oplaadindicator, Batterij bijna leeg-

indicator

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Ontwerp

Handvat: Slipvaste rubberen greep

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: QP210, QP220,

QP610, QP620, Om de 4 maanden vervangen*

* Elk mesje gaat tot 4 maanden mee voor de beste

scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten

per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.
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