
 

Skægtrimmer

Beardtrimmer series
1000

 
Knive i rustfrit stål

30 min. ledningsfri/8 t.
opladning

USB-opladning

2 kamme til stubbe og skæg

 

BT1209/15

Holdbar, ensartet ydelse
Rustfrie skærblade

Denne trimmer er designet til at blive ladet op med et mikro-USB-kabel, og den

lades fuldt op på 8 timer, så den kan bruges i 30 minutter. Knivene i rustfrit stål er

selvslibende, så du er sikret en problemfri trimning, som var de helt nye.

Trimmeresultat

Knive i rustfrit stål med langvarig skarphed

Vælg din egen stil

Hudvenlige knive til blød hud

Nem at anvende

Op til 30 minutters ledningsfri brug efter 8 timers opladning

Praktisk opladning via USB

Indikatoren på enheden angiver, når batteriet er ved at blive opladet

Rejselåsen forhindrer trimmeren i at tændes utilsigtet

Aftageligt skær til nem rengøring

Ergonomisk og brugervenligt design

Bygget til at holde

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering



Skægtrimmer BT1209/15

Vigtigste nyheder

Knive i rustfrit stål

Få en perfekt, men stadig beskyttende

trimning, hver gang. Trimmerens stålknive

gnider let mod hinanden, så de skærpes, mens

de trimmer, og forbliver ekstra skarpe og

effektive som på dag 1.

30 min. ledningsfri brug

Oplad din trimmer i 8 timer via USB-kabel for

at få 30 minutters ledningsfri brug.

USB-opladning

Denne skægtrimmer leveres med et USB-kabel

for at opnå mere fleksibel opladning via din

computer eller en anden USB-adapter. Adapter

er ikke inkluderet (anbefalet adapter: Philips

HQ80).

Vælg et af de 3 looks

Brug 5 mm kammen til at trimme dit lange

skæg, 1 mm kammen til at skabe 3-dages

skægstubbe-looket, eller brug din trimmer

uden en kam til glatbarbering.

Batteriopladningsindikator

Med trimmeren følger en

batteriopladningsindikator, som med et grønt

lys angiver, at din enhed er ved at blive

opladet.

Hudvenlige knive

Knivene har afrundede spidser for at opnå en

skånsom kontakt med huden og undgå rifter

eller irritation.

Rejselås

Rejselåsen på on/off-knappen forhindrer, at

apparatet tændes utilsigtet.

Nem at rengøre

Fjern hovedet, og brug den medfølgende

børste til at fjerne løse hår ved nem tør

rengøring. Der kræves ikke smøring.

Ergonomisk design

Nem at holde og bruge, så du nemt kan

trimme de steder, der er svære at nå.
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Specifikationer

Klippesystem

Præcision (interval): 1mm

Klippebredde: 32 mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Skånsomme spidser: For mere komfort

Tilbehør

Kam: 1 stubbekam (1 mm), 1 skægkam (5 mm)

Vedligeholdelse: Rensebørste

Strøm

Driftstid: 30 minutter

Opladning: USB-opladning, Fuld opladning på

8 timer

Batteritype: NiMH

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Adapter: Medfølger ikke

Brugervenlig

Display: Opladeindikator

Rengøring: Tør rengøring med børste

Betjening: Trådløs brug

Rejselås

Design

Håndgreb: Ergonomisk, brugervenligt greb

Service

2 års reklamationsret

Olie ikke nødvendigt

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2021‑06‑07

Version: 3.2.1

EAN: 08 71010 38670 36

www.philips.com

http://www.philips.com/

