
 

Bārdas trimmeris

Beardtrimmer series
3000

 
1 mm precīzie iestatījumi

Nerūsējoša tērauda asmeņi

45 min izm. bez vada/10 h
uzlāde

Lift & Trim sistēma

 

BT3206/14

Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
Lift & Trim sistēma griež par 30% ātrāk*

Šis trimmeris ar inovatīvo Lift & Trim sistēmu paceļ un satver pieguļošus matiņus,

nodrošinot efektīvu, līdzenu apgriešanas rezultātu. Šādi jūs bez pūlēm varat

izveidot 3 dienu rugājus, īsu bārdu vai garu bārdu, kā vēlaties.

Viegla, līdzena apgriešana

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Nevainojams un drošs griezums

Ādu saudzējoši asmeņi gludai ādai

Vienkārša lietošana

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Bezvada lietošana līdz 45 min

Ziniet, kad ir pienācis laiks uzlādēt

Vienkārša apkope

Viegli satverama

Kalpo ilgi

Garantija pirkuma aizsardzībai



Bārdas trimmeris BT3206/14

Izceltie produkti

Lift & Trim sistēma

Rugājiem ideāli piemērotais Philips bārdas

trimmeris ir aprīkots ar mūsu jauno Lift & Trim

sistēmu: ķemme, kas paceļ matiņus un virza

tos asmeņu līmenī līdzenai apgriešanai.

Pašasinoši asmeņi

Philips 3000 bārdas trimmera pašuzasinošie

tērauda asmeņi saglabā savu asumu gluži kā

pirmajā dienā, lai sniegtu izcilu un

aizsargājošu skuvumu katru reizi.

Ādu saudzējoši asmeņi

Asmeņiem, kas izstrādāti, lai novērstu

skrāpējumus un kairinājumu, ir noapaļoti

uzgaļi saudzīgākai saskarei ar ādu.

Precizitātes skala – 10 iestatījumi

Efektīvs bārdas trimmeris, kas apgriež vēlamā

garumā. Vienkārši pagrieziet pārslēgu kādā no

10 garuma iestatījumiem no 1 mm līdz 10 mm

0,5 mm iedaļās.

45 min lietošana bez vada

Nekādas sapīšanās rugāju trimmera vados –

viena 10 stundu uzlāde sniedz līdz 45 minūtēm

skūšanās laika.

Baterijas indikatori

Adaptera zaļā gaismiņa informē, kad ierīce

uzlādējas.

Vienkārša tīrīšana

Noņemiet Philips bārdas trimmera galviņu un

veiciet vienkāršu tīrīšanu, noskalojot to tekošā

ūdenī. Izžāvējiet un tikai tad lieciet atpakaļ uz

ierīces.

Ergonomiska konstrukcija

Ātrs trimmeris ar ērtu turēšanu un lietošanu.

Aizsniedziet grūti sasniedzamas vietas vieglāk.

Kalpo ilgi

Visi mūsu kopšanas piederumi ir izgatavoti tā,

lai kalpotu ilgi. Tiem ir 2 gadu garantija, tos

nekad nav nepieciešams eļļot, un tie ir saderīgi

ar jebkuru spriegumu visā pasaulē.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.

 



Bārdas trimmeris BT3206/14

Specifikācijas

Griešanas sistēma

Precizitāte (pakāpju lielums): Par 1 mm

Garuma iestatījumu diapazons: No 0,5 līdz 10

mm

Trimmera platums: 32 mm

Griešanas elements: Nerūsējoša tērauda

asmeņi

Neskrāpējoši asmeņi: Lielākam komfortam

Izveidojiet sev vēlamo griezumu katru reizi

Garuma iestatījumu skaits: 10 integrēti garuma

iestatījumi

Piederumi

Ķemme: Lift & Trim sistēma

Apkope: Tīrīšanas suka

Strāvas padeve

Darbības laiks: 45 minūtes

Uzlāde: 10 stundas līdz pilnai uzlādei

Akumulatora tips: NiMh

Automātiskais spriegums: 100-240 V

Vienkārša lietošana

Tālummaiņas pārslēgs: Viegli noregulēt

garuma iestatījumus

Displejs: Uzlādes indikators uz adaptera

Tīrīšana: Mazgājami piederumi

Darbība: Bezvadu darbība

Dizains

Rokturis: Ergonomisks un ērti satverams

Serviss

2 gadu garantija

Nav jāeļļo

* Lift & Trim sistēma griež par 30% ātrāk - salīdzinot ar

iepriekšējiem Philips modeļiem
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