
 

 

Philips Multigroom series 
7000
13-in-1, gezicht, haar en 
lichaam

13 hulpstukken
DualCut-technologie
Tot 120 min. gebruikstijd
Geschikt voor onder de douche

MG7715/15
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-in-1 hoogwaardige trimmer voor ultieme veelzijdigheid

rfectioneer uw persoonlijke stijl met onze meest nauwkeurige en veelzijdige trimmer. 13 
ogwaardige hulpstukken helpen u uw unieke stijl van top tot teen vorm te geven. Geniet van 
timale precisie met DualCut-mesjes en extra controle met een slipvaste rubberen greep.

Gebruiksvriendelijk
• Beschermd dankzij garantie
• Douchebestendig voor eenvoudig gebruik onder de douche en schoonmaken
• Makkelijk vast te houden
• 120 minuten gebruikstijd

Trimresultaten
• Maximale precisie met 2x meer mesjes

Veelzijdigheid
• Zorg dat de details goed zijn
• Houdt neus- en oorhaar in toom
• Knip uw haar op uw lengte
• Zeg vaarwel tegen ongewenst lichaamshaar
• 13 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen
• Zelfslijpende mesjes voor een glad resultaat



 DualCut-technologie

Deze alles-in-één haartrimmer is voorzien van 
geavanceerde DualCut-technologie voor 
maximale precisie. Hij wordt geleverd met 
dubbele mesjes en is ontworpen om net zo 
scherp te blijven als op de dag dat hij uit de 
verpakking kwam.

13 hulpstukken voor gezicht, haar en 
lichaam
De Philips Multigroom alles-in-één tondeuse 
wordt geleverd met 13 hulpstukken voor een 
verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.

Volledig metalen tondeuse
Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig 
door het dikste haar dankzij de nauwkeurige 
stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. 
Deze anticorrosieve messen roesten niet en 
zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.

Bodyshave met huidbeschermer
Scheer comfortabel onder de hals met onze 
unieke huidbeschermer die zelfs de meest 
gevoelige delen van het lichaam beschermt, 
zodat u uw haar kunt scheren tot een lengte 
van 0,5 mm

Volledig metalen detailer

Het smalle design van de stalen 
precisietrimmer maakt het eenvoudig om 
kleine details nauwkeurig strakke lijnen te 
geven en bij te werken.

Neus- en oortrimmer

Voorkom wondjes en sneetjes, omdat de alles-
in-één trimmer ongewenst neus- en oorhaar 
snel verwijdert.

8 schokbestendige kammen

Werk snel uw gezicht en haar bij met de acht 
versterkte snijplaten. Het apparaat heeft 2 

stoppelkammen voor trimmen op 1 mm en 2 
mm, een instelbare baardkam, 3 haarkammen 
van 9 mm, 12 mm en 16 mm en 2 
lichaamskammen voor 3 mm en 5 mm.

Tot 120 minuten gebruikstijd
U kunt deze Philips-trimmer tot 120 minuten 
snoerloos gebruiken na 1 uur opladen. Een 
snelle oplaadbeurt van 5 minuten biedt 
voldoende vermogen voor één volledige 
trimbeurt.

Zachte rubberen greep
Uw trimmer is eenvoudig vast te houden en te 
gebruiken, met een ergonomische rubberen 
handgreep voor meer controle tijdens het 
trimmen. 

Geschikt voor onder de douche
Deze trimmer is ontworpen om bestand te zijn 
tegen water, zodat u deze kunt gebruiken 
onder de douche en eenvoudig kunt afspoelen 
onder de kraan.

2 jaar wereldwijde garantie

Al onze verzorgingsproducten zijn van 
duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 
jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn 
compatibel met alle voltages die wereldwijd 
worden gebruikt.
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Kenmerken
13-in-1, gezicht, haar en lichaam
13 hulpstukken DualCut-technologie, Tot 120 min. gebruikstijd, Geschikt voor onder de douche
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Gebruiksgemak
• Display: Oplaadindicator, Batterij bijna leeg-

indicator

Accessoires
• Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Creëer uw gewenste look
• Stylingbenodigdheden: Metalen trimmer, Metalen 

precisietrimmer, Trimmer voor neus en oren, 
Bodyshave, Beschermingshulpstuk voor 
lichaamshuid, Instelbare baardkam 3-7 mm, 2 
stoppelbaardkammen, 3 haarkammen, 2 kammen 
voor lichaamsbeharing

• Aantal hulpstukken: 13 hulpstukken
• Bodygroom/Tondeuse/Gezichtsbeharing: Lange 

baard, Korte baard, Stoppelbaard, Scherpe lijnen, 
Gedetailleerde styling, Sik

Scheersysteem
• DualCut-technologie: Snijd in twee richtingen
• Zelfslijpende mesjes

Gebruiksgemak
• Nat & droog: Douchebestendig en eenvoudig 

schoon te maken

Ontwerp
• Handvat: Slipvaste rubberen greep

Gebruiksgemak
• Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Vermogen
• Automatisch voltage: 100 - 240 V

Service
• 2 jaar garantie

Vermogen
• Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 

5 minuten
• Gebruikstijd: 120 minuten
• Batterijtype: Lithium-ion
•
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Specificaties
13-in-1, gezicht, haar en lichaam
13 hulpstukken DualCut-technologie, Tot 120 min. gebruikstijd, Geschikt voor onder de douche
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