
 

Máy tạo kiểu râu

Beardtrimmer series

1000

  Lưỡ i cắt bằng thép không gỉ

Chạy bằng pin được 60 phút/sạc 8 giờ

Sạc USB

1 lược tỉa râu ngắn, 3 lược tỉa ria mép

 

BT1214/15

Vận hành bền bỉ, hiệu suất ổn định
Lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén

Máy tạo kiểu râu này có các lưỡ i cắt bằng thép không gỉ có thể  tự mài bén, duy trì được độ bén

lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu. Máy được thiết kế để  sạc điện bằng cáp USB, sạc điện đầy

trong 8 giờ cho thời gian sử dụng lên tới 60 phút.

Hiệu suất cắt tỉa ổn định

Cắt tỉa hoàn hảo và bảo vệ  da

Chọn độ dài râu 1-3-5-7mm hoặc tỉa ngắn nhất

Lưỡ i cắt thân thiện với làn da để  tiếp xúc êm ái với da

Dễ  sử  dụng

Chạy bằng pin đượ c tối đa 60 phút sau khi sạc 8 giờ

Cáp USB cho phép sạc pin thuận tiện

Biết khi nào cần sạc

Khóa du lịch để  tránh bật máy do vô tình

Đầu cạo có thể  tháo rời để  dễ làm sạch

Dễ cầm

Được thiết kế vớ i độ bền cao

Bảo hành bảo vệ  mua hàng



Máy tạo kiểu râu BT1214/15

Những nét chính

Lưỡ i cắt tự  mài bén

Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ  da qua nhiều lần sử dụng.

Các lưỡ i cắt bằng thép của máy tạo kiểu râu Philips

3000 tự mài bén khi bạn cắt tỉa, nhờ vậy các lưỡ i cắt

duy trì đượ c độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng

lần đầu.

Chạy bằng pin được 60 phút

Có thể  sạc pin của máy tạo kiểu râu qua cáp USB, sạc

điện đầy trong 8 giờ cho thời gian chạy lên tới 60 phút.

Sạc USB

Máy tạo kiểu râu đi kèm cáp USB cho phép bạn kết nối

với máy tính hoặc bộ chuyển đổ i USB để  sạc pin dễ

dàng và thuận tiện. Bộ chuyển đổ i không đượ c bán

kèm (khuyến nghị sử dụng bộ chuyển đổ i Philips

HQ80).

5 cài đặt độ dài cắt tỉa

Bạn có thể  chọn lượ c tỉa râu ngắn 1mm hoặc một

trong 3 lượ c tỉa ria mép là 3mm, 5mm và 7mm để  tạo

kiểu râu theo ý muốn. Nếu không, bạn có thể  tháo

lượ c tỉa ra và cạo râu đến 0,5mm.

Chỉ báo pin

Đèn xanh lá cây trên đầu nối cho bạn biết khi nào thiết

bị của bạn đang sạc.

Lưỡ i cắt thân thiện vớ i làn da

Mũi lưỡ i cắt đượ c làm tròn đảm bảo tiếp xúc mượ t và

tránh làm trầy xước và kích ứng da.

Khóa du lịch

Khóa du lịch trên nút bật/tắt để  ngăn bật máy do vô

tình.

Dễ  vệ  sinh

Vệ  sinh dễ dàng, chỉ cần bật đầu cắt ra và dùng bàn chả i

đi kèm để  chả i sạch các sợ i râu. Không cần tra dầu.

Thiết kế tiện dụng

Máy tỉa này cắt tỉa lông nhanh chóng, cầm thoả i mái và

dễ sử dụng. Nhờ vậy, bạn có thể  cắt tỉa những vùng

lông khó tiếp cận một cách dễ dàng hơn.

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Bao bì, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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Các thông số

Hệ  thống cắt

Độ chính xác (cữ  lược): 1mm

Độ rộng lưỡ i cắt: 32 mm

Bộ phận cắt: Lưỡ i cắt bằng thép không gỉ

Răng lược không gây xước: Để  thoả i mái hơn

Phụ kiện

Lược: 1 lượ c tỉa râu ngắn (1mm), 3 lượ c tỉa ria mép (3,

5, 7 mm)

Bảo trì: Đầu cọ vệ  sinh

Công suất

Thờ i gian sử  dụng: 60 phút

Sạc điện: Sạc USB, Sạc điện đầy trong 8 giờ

Loại pin: NiMH

Điện áp tự  động: 100-240 V

Bộ chuyển đổi: Không đi kèm

Dễ  sử  dụng

Màn hình: Chỉ báo pin yếu, Chỉ báo sạc

Vệ  sinh: Làm sạch khô bằng bàn chả i

Hoạt động: Sử dụng không dây

Khóa du lịch

Thiết kế

Tay nắm: Tay cầm dễ dàng thuận tiện

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm

Không cần dầu bôi trơn
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