
Тример за брада

Beardtrimmer series

1000

  Pro Skin Trimmmer

4 вградени настройки за дължина

Работи с батерия AA

До 2 месеца употреба*

 
BT1000/15

Тример Pro Skin
Дълготрайна ефективност без компромис с кожата

Тример за брада Philips серия 1000 осигурява щадящи за кожата резултати при подстригване

всеки път. Използвайте тримера до 2 месеца с един комплект батерии.

Щадящ кожата тример

Щадящи кожата заоблени върхове за гладко плъзгане

Настройки за дължина от 1,5 мм до 7 мм, 0,5 мм без гребена

Гребен за следване на контура, за прецизно и равномерно подстригване

Дълготрайна ефективност

До 120 мин безкабелна употреба

Създаден за дълъг живот

2-годишна международна гаранция, без необходимост от смазване

Отварящата се глава улеснява почистването с добавената четка



Тример за брада BT1000/15

Акценти Спецификации

Щадящи кожата и ефективни

Ножчетата се запазват изключително остри, за да

работят винаги прецизно и ефикасно, но имат

заоблени върхове и гребени, за да не дразнят кожата

ви.

4 вградени настройки за дължина

Плъзнете гребена до желаната настройка за дължина,

от 1,5 до 7 мм или използвайте без гребена за набола

брада от 0,5 мм.

Създаден за дълъг живот

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция и

никога не се нуждаят от смазване.

Лесно почистване

Просто разгънете главата на машинката и

използвайте приложената четка за почистване, за да

отстраните отрязаните косми.

Дълъг живот на батерията

До 2 месеца употреба с един комплект батерии, 120

минути безкабелен заряд. (Батериите AA не са

включени)

Гребен за следване на контура

Гъвкав направляващ гребен, който следва всяка

извивка на лицето ви за равномерно подстригване по

лесен и комфортен начин.

 

Подстригваща система

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Зъби, които не драскат кожата: За повече удобство

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване

Лесна употреба

Почистване: Отваряща се глава

Дизайн

Цвят: Водно синьо

Захранване

Тип батерия: Батерия AA (не е включена)

Сервиз

2 години гаранция

Не се нуждае от смазване

 

* С алкални батерии AA, LR6, 1,5 V
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