
 

Barzdos kirptuvas

Beardtrimmer series
3000

 
1 mm tikslūs ilgio nustatymai

Nerūdijančiojo plieno peiliukai

45 min. veik. be laido / 10 h
krovim.

Pakėlimo ir nukirpimo sistema

 

BT3206/14

Lengvai sukuriama 3 dienų barzdelė
Pakėlimo ir nukirpimo sistema kerpa 30 % greičiau*

Šis kirptuvas su pažangia pakėlimo ir nukirpimo sistema pakelia ir sugriebia

daugiau žemai esančių plaukų, kad nukirptumėte efektyviai ir vienodai. Tokiu būdu

lengvai ir taip, kaip norite, suformuosite 3 dienų barzdelę, trumpą barzdą ar ilgą

barzdą.

Paprastas ir vienodas kirpimas

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Nusikirpkite tobulai ir saugiai

Odai nekenkiantys ašmenys, kad oda būtų glotni

Paprasta naudoti

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Belaidžiu būdu veikia iki 45 min.

Žinokite, kada laikas įkrauti

Paprasta priežiūra

Lengva paimti

Ilgaamžis

Pirkinio apsaugos garantija



Barzdos kirptuvas BT3206/14

Ypatybės

Pakėlimo ir nukirpimo sistema

Tobulai barzdelei kirpti tinkančiame „Philips“

barzdos kirptuve yra mūsų naujoji pakėlimo ir

nukirpimo sistema: šukos pakelia plaukus iki

peiliukų lygio ir juos nukreipia, kad būtų

vienodai nukirpti.

Savaime pasigalandantys peiliukai

3000 serijos „Philips“ barzdos kirptuvo

pasigalandantys plieniniai peiliukai išlieka

tokie pat aštrūs ir veiksmingi kaip 1 dieną, kas

kaskart kirptumėte tobulai ir apsaugotumėte

odą.

Odai nekenkiantys ašmenys

Sukonstruota taip, kad neįbrėžtų ir nedirgintų.

Peiliukų galai suapvalinti, kad švelniau liestų

odą.

Tikslaus ilgio pasirinkimo ratukas – 10

nustatymų

Efektyvus barzdos kirptuvas nukerpa tiksliai

norimu ilgiu. Tiesiog pasukite ratuką ties vienu

iš 10 ilgio nustatymų nuo 0,5 ir 10 mm 1mm

intervalais.

45 min. veikimas be laido

Neįsipainiokite barzdelės kirptuvo laiduose –

įkrovę 10 valandų, kirpsite iki 45 min.

Baterijos indikatoriai

Žalia adapterio lemputė nurodo, kad prietaisas

kraunamas.

Lengva valyti

Nuimkite galvutę nuo „Philips“ barzdos

kirptuvo ir lengvai ją išplaukite praskalaudami

po tekančiu vandeniu. Prieš uždėdami ant

prietaiso išdžiovinkite.

Ergonomiškas dizainas

Greitas, patogus laikyti ir naudoti kirptuvas.

Sunkiai pasiekiamas vietas apkirpsite daug

lengviau.

Ilgaamžis

Visi mūsų priežiūros gaminiai yra ilgaamžiai.

Jiems suteikiama 2 metų garantija, jų nereikia

tepti alyva ir jie yra suderinami su bet kokia

įtampa visame pasaulyje.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

 



Barzdos kirptuvas BT3206/14

Specifikacijos

Kirpimo sistema

Tikslumas (intervalų dydis): 1 mm intervalai

Ilgio nustatymų diapazonas: nuo 0,5 iki 10

mm

Kirptuvo plotis: 32 mm

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Nebraižantys dantukai: Patogiau

Susikurkite norimą išvaizdą

Ilgio nustatymų skaičius: 10 integruoti ilgio

nustatymai

Priedai

Šukos: Pakėlimo ir nukirpimo sistema

Priežiūra: Valymo šepetys

Maitinimas

Veikimo laikas: 45 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 10 val.

Baterijos tipas: NiMH

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Lengva naudoti

Didinimo žiedas: Lengvai reguliuojami ilgio

nustatymai

Ekranas: Įkrovimo indikatorius ant adapterio

Valymas: Plaunami priedai

Naudojimas: Naudojimas be laido

Konstrukcija

Rankenėlė: Ergonomiška patogi rankena

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Nereikia tepti alyva

* Su pakėlimo ir nukirpimo sistema kerpa 30 % greičiau,

lyginant su senesniu „Philips“ modeliu

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.
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