
 

Skäggtrimmer

Beardtrimmer series
1000

 
Blad i rostfritt stål

60 min. sladdl. anv. på 8 tim.
laddn.

USB-laddning

Fyra stubb- och skäggkammar

 

BT1216/10

Hållbar och hudvänlig prestanda
Med självslipande blad i rostfritt stål

Philips skäggtrimmer i serie 1000 har utformats för att laddas helt vi USB-kabel.

De rostfria skärbladen är självslipande, vilket ger dig en lika hög prestanda och en

skarp trimning som den första dagen!

Trimningsprestanda

Skärblad i rostfritt stål för en skärpa som varar

Välj mellan skägglängder på 1, 3, 5, 7 mm

Hudvänliga blad för mjuk hud

Lättanvänd

Upp till 60 min. sladdlös anv. efter åtta tim laddn.

USB-laddning för bekväm användning

Indikator som visar batterinivå

Reselåset förhindrar att trimmern startar av misstag

Löstagbart huvud för enkel rengöring

Lätt att greppa

För lång hållbarhet

2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs
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Funktioner

Skärblad i rostfritt stål

Trimmerns skärblad i rostfritt stål är

självslipande, de slipas försiktigt mot varandra

under användning och håller sig därigenom

vassa och lika effektiva som vid första

användningen.

60 min sladdlös användning

Ladda din trimmer i åtta timmar med USB-

kabeln och få 60 minuters sladdlös

användning.

USB-laddning

Den här skäggtrimmern levereras med en USB-

kabel för mer flexibel laddning via din dator

eller någon USB-adapter. Adapter medföljer

inte (adapter som rekommenderas Philips

HQ80).

Välj mellan skägglängder på 1, 3, 5, 7 mm

Skäggtrimmern i serie 1000 kommer med en

stubbkam på 1 mm samt trimkammarna på 3

mm, 5 mm eller 7 mm så att du kan få exakt

den längd du vill ha på ditt skägg. Du kan även

ta bort kammen och en trimning på 0,5 mm

som inte syns.

Batteriindikator

Batteriindikatorn i den här trimmern visar om

din batteristatus är låg eller laddas. På så sätt

kan du ladda din trimmer i tid och riskerar inte

ett tomt batteri mitt i trimningen.

Hudvänliga skärblad

Skärbladen på skäggtrimmern i serie 1000 har

rundade spetsar så att du får en mjuk kontakt

med huden. Philips skäggtrimmer i serie 1000

river aldrig i huden och är bekväm och

skonsam så att du slipper hudirritation.

Reslås

Reselåset på på/av-knappen förhindrar att

apparaten slås på av misstag.

Enkel att rengöra

Lossa på huvudet och använd den

medföljande borsten för att enkelt ta bort lösa

hårstrån utan vatten. Ingen olja behövs.

Ergonomisk design

Lätt att greppa och använda, vilket gör det

enklare att trimma svåråtkomliga ställen vid

snabbtrimning.
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Specifikationer

Klippsystem

Precision (stegens storlek): Med 1 mm

Bredd på klippenheten: 32 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Tillbehör

Kam: En stubbkam (1 mm), Tre skäggkammar

(3, 5, 7 mm)

Underhåll: Rengöringsborste

Fodral: Resefodral

Effekt

Laddning: USB-laddning, Fulladdad efter 8

timmar

Driftstid: 60 minuter

Batterityp: NiMh

Automatisk spänning: 100–240 V

Adapter: Ingår ej

Lättanvänd

Teckenfönster: Indikator för låg batterinivå,

Laddningsindikator

Rengöring: Torrengöring med borste

Användning: Sladdlös användning

Reslås

Design

Handtag: Ergonomiskt enkelt grepp

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs
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