
Trymer do brody

Beardtrimmer series
1000

 
Trymer Pro Skin

4 wbudowane ustawienia
długości

Zasilanie z baterii AA

Do 2 miesięcy użytkowania*

 
BT1005/10

Trymer Pro Skin
Długotrwała skuteczność i ochrona skóry

Trymer Philips Beardtrimmer Series 1000 zapewnia doskonałe rezultaty za

każdym razem. Jeden zestaw baterii wystarcza na 2 miesiące użytkowania.

Trymer przyjazny dla skóry

Zaokrąglone końcówki zapewniają łagodny kontakt ze skórą

Ustawienia długości od 1,5 mm do 7 mm oraz 0,5 mm bez nasadki grzebieniowej

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia precyzyjne i równe przycinanie

Długotrwałe działanie

Do 120 min działania bezprzewodowego

Trwałość

2-letnia światowa gwarancja; produkt nie wymaga dodatkowej konserwacji

Otwierana głowica ułatwia czyszczenie przy użyciu dołączonej szczoteczki



Trymer do brody BT1005/10

Zalety Dane techniczne

Delikatny i niezwykle wydajny

Ostrza pozostają idealnie ostre, dzięki czemu

zawsze dokładnie i skutecznie tną włosy.

Jednocześnie końcówki ostrzy są zaokrąglone,

co zapobiega podrażnieniom skóry.

4 wbudowane ustawienia długości

Ustaw nasadkę grzebieniową na preferowaną

długość od 1,5 do 7 mm lub użyj urządzenia

bez nasadki, aby przyciąć zarost na długość

0,5 mm.

Trwałość

Wszystkie nasze produkty do męskiej

pielęgnacji cechują się trwałą konstrukcją. Są

również objęte 2-letnią światową gwarancją i

nie wymagają dodatkowej konserwacji.

Łatwe czyszczenie

Wystarczy otworzyć głowicę trymera i użyć

dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby

wymieść pozostałe włoski.

Długi czas pracy akumulatora

Do 2 miesięcy użytkowania z jednym

zestawem baterii — 120 minut działania

bezprzewodowego (baterie AA nie są w

zestawie)

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

Elastyczna nasadka grzebieniowa dopasowuje

się do kształtu twarzy, zapewniając równe

przycinanie w prosty i wygodny sposób.

 

System tnący

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Nierysujące ząbki: Zapewniają większy

komfort

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Łatwa obsługa

Czyszczenie: Otwierana głowica

Wzornictwo

Kolor: Czarny

Moc

Typ baterii: Bateria AA (niedołączona do

zestawu)

Serwis

2 lata gwarancji

Nie wymaga konserwacji

 

* Baterie alkaliczne AA, LR6, 1,5 V
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