Skjeggtrimmer
Beardtrimmer series
1000
Kniver i rustfritt stål
60 min trådløs bruk/ 8 t lading
USB-lading
Fire kammer til skjegg og
skjeggstubber

Hudvennlig og holdbar ytelse
BT1216/10

Hudvennlig og holdbar ytelse
Philips skjeggtrimmer i serie 1000 kan lades helt opp via en USB-kabel og varer
opptil 60 minutter. De rustfrie stålknivene er selvslipende, og dermed like skarpe
og gir like god ytelse som dag 1!
Trimming
Kniver i rustfritt stål som ikke blir sløve
Velg skjegglengder på 1, 3, 5 eller 7 mm, eller nulltrim-utseendet
Hudvennlige blader for glatt hud
Lett å bruke
Opptil 60 minutters trådløs bruk etter 8 timers lading
USB-lading for praktisk bruk
Lysindikator som viser batterinivå
Transportlåsen forhindrer at trimmeren slås på ved et uhell
Avtakbart hode for enkel rengjøring
Ergonomisk design for enklere håndtering
Laget for å vare
To års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

Skjeggtrimmer

BT1216/10

Høydepunkter
Kniver i rustfritt stål

Trimmerens kniver i rustfritt stål berører
hverandre lett, slik at de slipes mens du
trimmer. Dermed holder de seg like skarpe og
eﬀektive som ved første bruk.
60 min trådløs bruk

Velg mellom skjegglengder på 1, 3, 5 eller 7
mm

Skjeggtrimmeren i serie 1000 kommer med en
stubbekam på 1 mm, samt trimmekammer på
3, 5 eller 7 mm slik at du kan få akkurat den
lengden du ønsker på skjegget ditt. Du kan
også fjerne kammen og få et nulltrim-utseende
på 0,5 mm.

Reiselås

Transportlåsen på av/på-knappen forhindrer at
apparatet slås på ved et uhell.
Enkel å gjøre ren

Batteriindikator

Ta av hodet og bruk den inkluderte børsten til å
børste bort løse hår, for enkel, tørr rengjøring.
Den trenger ikke å oljes.

Lad trimmeren i 8 timer med USB-kabelen for å
få 60 minutters trådløs bruk.

Ergonomisk design
USB-lading

Batteriindikatoren viser batteristatusen sånn at
du hele tiden vet om den er fullladet eller ikke.
Slik kan du sørge for å lade trimmeren i tide og
ikke risikere å gå tom for batteri midt i
trimmingen.
Hudvennlig skjæreblad for skånsom trimming

Lett å holde og bruke. Utformet for å gjøre det
lettere å trimme de områdene som er
vanskelige å nå.

Skjeggtrimmeren leveres med en USB-kabel for
mer ﬂeksibel lading via datamaskin eller en
USB-adapter. Adapteren er ikke inkludert
(anbefalt adapter Philips HQ80).

Laget for å vare

Skjærebladene på skjeggtrimmeren i serie
1000 har avrundede tupper som føles myke i
kontakt med huden. Philips skjeggtrimmer i
serie 1000 vil aldri skrape huden, den er
skånsom og behagelig og unngår hudirritasjon.

Denne trimmeren fra Philips har to års garanti:
Pleieproduktene våre er laget for å vare. Du
trenger aldri å smøre den med olje, og den er
kompatibel med global spenning.
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Spesiﬁkasjoner
Klippesystem
Presisjon (størrelsen på trinnene): på 1 mm
Klipper, bredde: 32 millimeter
Kutteelement: Kniver i rustfritt stål
Tenner som ikke risper: For bedre komfort
Tilbehør
Kam: Én skjeggstubbkam (1 mm), Tre
skjeggkammer (3, 5, og 7 mm)
Vedlikehold: Rengjøringsbørste
Veske: Reiseetui

Drift
Lading: USB-lading, Full lading etter 8 timer
Driftstid: 60 minutter
Batteritype: NiMH
Automatisk spenning: 100–240 V
Adapter: Ikke inkludert
Enkel i bruk
Skjerm: Indikator for lavt batterinivå,
Ladeindikator
Rengjøring: Tørr rengjøring med børste
Drift: Trådløs bruk
Reiselås
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Utforming
Håndtak: Ergonomisk godt grep
Service
To års garanti
Trenger ikke smøring

