
 

Sakal düzeltici

Beardtrimmer series
3000

 
1 mm hassas ayar

Paslanmaz çelik bıçaklar

45 dk. kablosuz kullanım/10 saat
şarj

Kaldır ve Kes sistemi

 

BT3206/14

3 günlük sakal artık çok kolay
Kaldır ve Kes sistemi %30 daha hızlı tıraş eder*

Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları

için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal

veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz.

Kolay ve eşit düzeltme

Eşit şekilde düzeltir ve aşağı bakan kılları yakalar

Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

Kullanım kolaylığı

Farklı uzunluk ayarlarına uyarlanabilir

45 dakikaya kadar kablosuz kullanım

Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini bilin

Kolay bakım

Tutması kolaydır

Uzun ömürlü

Satın alma koruması garantisi



Sakal düzeltici BT3206/14

Özellikler

Kaldır ve Kes sistemi

Yeni Kaldır ve Kes sistemimize sahip Philips

sakal düzeltici, kirli sakal için idealdir: Tarak,

eşit düzeltme için tüyleri kaldırarak bıçakların

seviyesine getirir.

Kendiliğinden bilenen bıçaklar

Philips 3000 sakal düzelticinin kendiliğinden

bilenen çelik bıçakları ilk günkü gibi keskin ve

etkili kalır ve her seferinde mükemmel ve cildi

koruyan düzeltme sunar.

Cilt dostu bıçaklar

Çizikleri ve tahrişi önlemek için tasarlanan

bıçaklar, pürüzsüz temas için cilt dostu

yuvarlatılmış uçlara sahiptir.

Hassas kadran - 10 ayar

Etkili sakal düzeltici ile sakalınızı tam

istediğiniz uzunlukta kesin. Hassas kadranı 1

mm'lik artışlarla 0,5 ile 10 mm arasında 10

uzunluk ayarından birine çevirmeniz yeterlidir.

45 dk kablosuz kullanım

Kirli sakal düzelticinizi kolayca kullanın. 10

saatlik şarj 45 dakikaya kadar kablosuz bakım

süresi sağlar.

Pil göstergeleri

Adaptör üzerindeki yeşil ışık, cihazınızın şarj

edilmekte olduğunu gösterir.

Temizlemesi kolaydır

Philips sakal düzelticinizin başlığını çıkarıp

musluk suyunda yıkayarak kolayca temizleyin.

Cihaza geri takmadan önce kurulayın.

Ergonomik tasarım

Tutması ve kullanması rahat olan hızlı düzeltici

ile ulaşılması zor olan yerleri kolayca

düzeltebilirsiniz.

Uzun ömürlü

Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Cihazlarımız 2 yıl garantilidir, yağlanmaları

gerekmez ve dünya çapında tüm gerilim

değerlerine uygundur.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.

 



Sakal düzeltici BT3206/14

Teknik Özellikler

Kesme sistemi

Hassasiyet (adım aralığı): 1 mm ile

Uzunluk ayarı aralığı: 0,5 - 10 mm

Kesici genişliği: 32 mm

Kesici ünite: Paslanmaz çelik bıçaklar

Çizilmez dişler: Daha fazla konfor için

İstediğiniz görünümü yaratın

Uzunluk ayarı sayısı: 10 entegre uzunluk ayarı

Aksesuarlar

Tarak: Kaldır ve Kes sistemi

Bakım: Temizleme fırçası

Güç

Çalışma süresi: 45 dakika

Şarj: 10 saat tam şarj

Pil Tipi: NiMH

Otomatik voltaj: 100-240 V

Kullanım kolaylığı

Yakınlaştırma ayarı: Kolay uzunluk ayarları

Ekran: Adaptör üzerindeki şarj göstergesi

Temizleme: Durulanabilir başlıklar

Çalışma: Kablosuz kullanım

Tasarım

Gövde: Ergonomik Kolay Tutuş

Servis

2 yıl garanti

Yağlamak gerekmez

 

* Kaldır ve Kes sistemi, %30 daha hızlı keser - bir önceki
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