
 

Skjeggtrimmer

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm presisjonsinnstillinger

Kniver i rustfritt stål

60 min. trådløs bruk / 1 t lading

Med innovativt Lift & Trim-
system

 

BT3216/14

Allsidig trimming raskt og enkelt!
Lift & Trim-systemet kutter 30% raskere*

Philips skjeggtrimmer i serie 3000 har et innovativt Lift & Trim-system som løfter

opp hvert hårstrå til en optimal kuttestilling for jevn trimming på færre drag. Style

en avslappet tredagersstubb, et kort skjegg eller lengre skjegg akkurat som du vil

ha det!

Enkel og jevn trimming

Med innovativt Lift & Trim-system

Kniver i rustfritt stål som ikke blir sløve

Hudvennlige blader for glatt hud

Lett å bruke

20 låsbare lengdeinnstillinger, 0,5–10 mm med 0,5 mm presisjon

60 minutter med trådløs bruk eller koblet til strømmen

Indikator som viser batterinivå

Enkelt vedlikehold

Enkel å holde

Klar, ferdig, lagre

Laget for å vare

2-års verdensomspennende garanti, trenger ikke smøring



Skjeggtrimmer BT3216/14

Høydepunkter

Med innovativt Lift & Trim-system

Trim skjeggstubben med Philips innovative Lift

& Trim-system. Systemet gjør at

trimmekammen løfter liggende skjeggstrå til

optimal kuttestilling for perfekt og jevn

trimming med et enkelt drag.

Kniver i rustfritt stål

Perfekt trimming på en trygg måte – hver

eneste gang. Trimmerens stålkniver berører

hverandre lett, slik at de skjerpes mens du

trimmer. Knivene holder seg ekstra skarpe og

klipper like effektivt som på dag 1.

Hudvennlig skjæreblad for skånsom trimming

Skjærebladene på skjeggtrimmeren i serie

3000 har avrundede tupper som føles myke i

kontakt med huden. Philips skjeggtrimmer i

serie 3000 vil aldri skrape huden, den er

skånsom og behagelig, og unngår

hudirritasjon.

Lengdehjul – 20 lengdeinnstillinger

Med lengdehjulet kan du velge mellom

lengdeinnstillinger fra 0,5 til 10 mm, med

presisjonstrinn på 0,5 mm.

60 min bruk med og uten ledning

Lad trimmeren i én time for å få 60 minutter

med trådløs bruk, eller bruk den mens den er

koblet til strømmen og lader.

Indikator som viser batterinivå

Batteriindikatoren viser batteristatusen sånn at

du hele tiden vet om den er fullladet eller ikke.

Slik kan du sørge for å lade trimmeren i tide og

risikerer ikke å gå tom for batteri midt i

trimmingen.

Enkel rengjøring

Ta av trimmehodet og skyll det under kranen

for enkel rengjøring. Tørk den godt før du setter

den tilbake på trimmehåndtaket.

Ergonomisk design

Enkel å holde og bruke, noe som hjelper deg

med å trimme på områder som det er vanskelig

å nå, for rask trimming.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved

0,5 mm

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,5 opptil 10 mm

Klipper, bredde: 32 millimeter

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: 20 integrerte

lengdeinnstillinger

Tilbehør

Kam: Lift & Trim-system

Veske: Oppbevaringsetui

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Drift

Driftstid: 60 minutter

Lading: Fulladet på 1 time

Batteritype: NiMH

Automatisk spenning: 100–240 V

Enkel i bruk

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Skjerm: Indikator for lavt batterinivå,

Ladeindikator, Indikator for tomt batteri

Rengjøring: Tilbehør kan skylles i vann

Drift: Bruk med og uten ledning

Utforming

Håndtak: Ergonomisk godt grep

Service

Trenger ikke smøring

2 års garanti

* Lift & Trim-systemet kutter 30 % raskere* –

sammenlignet med den foregående modellen fra

Philips
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