
 

Partatrimmeri

Beardtrimmer series
1000

 
Terät ruostumattomasta
teräksestä

8 h latauksella 60 min
käyttöaikaa

USB-lataus

4 sänki-ja trimmauskampaa
parralle

 

BT1216/10

Kestävä ja luotettava
Itseteroittuvat terät ruostumattomasta teräksestä

Tämä trimmeri voidaan ladata USB-kaapelilla, ja akku kestää jopa 60 minuuttia 8

tunnin latauksella. Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät

takaavat mutkattoman trimmauksen joka päivä.

Trimmausteho

Leikkaa täydellisesti mutta turvallisesti

Valitse 1, 2, 5 tai 7 mm:n parran pituus

Ihoystävälliset terät suojaavat ihoa

Helppokäyttöinen

Jopa 60 minuuttia johdotonta käyttöä 8 tunnin latauksen jälkeen

Kätevä USB-lataus

Tiedät, milloin on aika ladata.

Matkalukitus estää trimmeriä käynnistymästä vahingossa

Irrotettava ajopää helpottaa puhdistamista

Sopii käteen

Kestävä

Ostosuoja
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Kohokohdat

Terät ruostumattomasta teräksestä

Philips 3000 -partatrimmerin itseteroittuvat

teräksiset terät pysyvät aina terävinä ja

tehokkaina. Saat täydellisen ja hellävaraisen

trimmaustuloksen kerta toisensa jälkeen.

60 min käyttöaika

Voit käyttää trimmeriä 60 minuuttia 8 tunnin

USB-latauksen jälkeen.

USB-lataus

Trimmerin mukana tulee USB-kaapeli, jonka

avulla voit ladata trimmerin tietokoneellasi tai

millä tahansa USB-sovittimella. Sovitin ei ole

mukana tuotepakkauksessa (suositeltava

sovitin Philips HQ80).

Valitse viidestä eri tyylistä

Voit valita 1 mm:n sänkikamman tai 3, 5 tai 7

mm:n trimmauskamman, jolla trimmaat parran

haluamaasi pituuteen. Voit myös trimmata

parran ilman trimmauskampaa, jolloin se jää

0,5 mm:n pituiseksi.

Latauksen ilmaisin

Sovittimen merkkivalo palaa vihreänä, kun

laitteen akkua ladataan.

Ihoystävälliset terät

Terien pyöristetyt kärjet koskettavat ihoa

pehmeästi ja estävät naarmut ja ihoärsytyksen.

1000-sarjan partatrimmeri ei koskaan revi ihoa.

Matkalukko

Matkalukituksen on/off-painike estää laitetta

käynnistymästä vahingossa.

Helppo puhdistaa

Irrota ajopää ja poista irtokarvat

tuotepakkauksessa olevalla harjalla. Ei tarvitse

öljyämistä.

Ergonominen muotoilu

Nopea trimmeri, jota on miellyttävä pidellä ja

helppo käyttää. Vaikeastikin saavutettavat

alueet on helppo käsitellä.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden takuu, eikä niitä tarvitse

öljytä. Ne tukevat kaikkia käytössä olevia

jännitteitä.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Tarkkuus (askelman pituus): 1 mm:n välein

Teräyksikön leveys: 32 mm

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Naarmuttamattomat leikkuuhampaat:

Mukavampi käyttää

Lisätarvikkeet

Kampa: 1 sänkikampa (1 mm), 3 ohjauskampaa

(3, 5, 7 mm)

Ylläpito: Puhdistusharja

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Virta

Lataaminen: USB-lataus, Latautuu täyteen 8

tunnissa

Käyttöaika: 60 minuuttia

Akkutyyppi: NiMH

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Sovitin: Lisävaruste

Helppokäyttöinen

Näyttö: Lataus vähissä -ilmaisin, Latauksen

ilmaisin

Puhdistaminen: Harjapuhdistus

Toimi: Johdoton käyttö

Matkalukko

Muotoilu

Kahva: Ergonominen ote

Huolto

2 vuoden takuu

Ei voitelua
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