
 

Тример за брада

Beardtrimmer series

3000

  1 мм прецизни настройки

Ножчета от неръждаема стомана

45 мин безжична работа/10 ч

зареждане

Система Lift & Trim

 

BT3206/14

3-дневна брада вече се постига лесно
Системата Lift & Trim реже 30% по-бързо*

Този тример с иновативната система Lift & Trim повдига и улавя повече намиращи се на

ниско косми за ефективно, равномерно подстригване. По този начин лесно ще постигнете

желаната 3-дневна набола брада, къса брада или дълга брада.

Лесно равномерно подстригване

Подстригва равномерно и улавя ниско разположените косми

Насладете се на прецизно, но безопасно бръснене

Щадящи кожата ножчета за по-мека кожа

Лесна употреба

Напасва се спрямо различните настройки за дължина

Използване без кабел до 45 мин

Знайте кога е време за зареждане

Лесна поддръжка

Лесна за хващане

Създаден за дълъг живот

Гаранция за защита на покупката



Тример за брада BT3206/14

Акценти

Система Lift & Trim

Идеална за набола брада, машинката за подстригване

на брада Philips включва нова система Lift & Trim:

гребен, който повдига и насочва космите към нивото

на ножчетата за равномерно подстригване.

Самонаточващи се ножчета

Самонаточващите се стоманени ножчета на

машинката за подстригване на брада Philips 3000

остават толкова остри и ефективни, колкото от ден

1, за да осигурят перфектно, но същевременно

безопасно подстригване всеки път.

Щадящи кожата ножчета

Проектирани за предотвратяване на драскотини и

дразнене, ножчетата имат заоблени върхове за по-

гладък контакт с кожата.

Селектор за прецизност – 10 настройки

Ефективна машинка за подстригване на брада, която

подстригва до желаната дължина. Просто завъртете

регулиращото колелце до една от 10-те настройки за

дължина между 0,5 – 10 мм на стъпки от 1 мм.

Употреба без кабел 45 мин

Без повече заплитане с машинката за подстригване на

брада – 10 час зареждане осигурява до 45 минути

време за подстригване.

Индикатори за батерията

Зелената светлина на адаптера ви уведомява кога

вашето устройство се зарежда.

Лесно почистване

Свалете главата на машинката за подстригване на

брада на Philips и я изплакнете под течаща вода за

лесно почистване. Изсушете я, преди да я сглобите

обратно към уреда.

Ергономичен дизайн

Бърз тример, който е удобен за държане и

използване. Така че можете да се справяте с тези

труднодостъпни зони по-лесно.

Създаден за дълъг живот

Всички наши продукти за подстригване са създадени

да бъдат дълготрайни. Те се предлагат с 2 години

гаранция, не се нуждаят от никакво смазване и са

съвместими с всяко напрежение по целия свят.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

 



Тример за брада BT3206/14

Спецификации

Подстригваща система

Прецизност (стъпка): С 1 мм

Различни настройки за дължина: 0,5 до 10 мм

Ширина на подстригващия елемент: 32 мм

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Зъби, които не драскат кожата: За повече удобство

Създайте стила, който желаете

Множество настройки на дължината: 10 вградени

настройки за дължина

Аксесоари

Гребен: Система Lift & Trim

Поддръжка: Четка за почистване

Захранване

Време на работа: 45 минути

Зареждане: 10 часа за пълно зареждане

Тип батерия: Никел-металхидридна

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Лесна употреба

Колело за увеличаване: Лесно регулиране на

настройките

Дисплей: Индикатор за зареждане на адаптера

Почистване: Изплакващи се приставки

Работен режим: Работа на батерии

Дизайн

Дръжка: Ергономично лесно хващане

Сервиз

2 години гаранция

Не се нуждае от смазване

* Системата Lift & Trim подстригва 30% по-бързо в сравнение със

своите предшественици на Philips
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