
 

Zastřihovač vousů

Beardtrimmer series
3000

 
přesné 0,5mm nastavení

Celokovové břity

60 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Systém Lift & Trim

 

BT3226/14

3denní strniště snadno
Systém Lift & Trim holí o 30 % rychleji*

Tento zastřihovač s inovativním systémem Lift & Trim zvedne a zachytí více ležících

chloupků, čímž zaručuje rovnoměrné a efektivní zastřižení. To vám pomůže

jednoduše dosáhnout požadovaného 3denního strniště nebo krátkého či delšího

plnovousu.

Snadné rovnoměrné zastřižení

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Rychlejší zastřihování díky břitům s dvojitým ostřím

Břity šetrné k pokožce zaručují hladkou pokožku

Snadné použití

Přizpůsobení různým nastavením délky

Bezdrátové použití po dobu až 60 minut

Kontrolky podávají informace o nabíjení, plném nebo nízkém stavu baterie

Jednoduchá údržba

Snadné uchopení

Uložit a jít

Neuvěřitelně odolný

Nákup krytý zárukou
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Přednosti

Systém Lift & Trim

Zastřihovač vousů Philips, který je ideální

k udržování strniště, obsahuje náš nový systém

Lift & Trim: hřeben, který zvedá a navádí vousy

k břitům a zajišťuje tak rovnoměrné zastřižení.

Celokovové břity

Tento zastřihovač je vybaven dvojitě ostřenými

břity, které v každém pohybu pojmou více

vousů.

Břity šetrné k pokožce

Břity mají zaoblené špičky, které zaručují

hladký kontakt s pokožkou a jsou navrženy tak,

aby zabránily jejímu poškrábaní a podráždění.

Přesný číselník – 20 nastavení

Efektivní zastřihovač vousů, který zastřihuje

přesně na požadovanou délku. Stačí otočit

nastavovacím kolečkem na jedno

z 20 nastavení délky v rozsahu 0,5–10 mm

v krocích po 0,5 mm.

60min provoz bez kabelu / provoz s kabelem

Přestaňte se zamotávat do kabelů zastřihovače

za strniště – hodinové nabíjení zajistí až

60 minut bezdrátového zastřihování. Kabel

můžete také nechat připojený a zastřihovat

nepřetržitě.

Indikátory baterie

Indikátory baterie v tomto zastřihovači vám

oznámí stav baterie: nízká, vybitá, plná baterie

či nabíjení. Díky tomu vždy zastřihovač

nabijete plně a včas, takže se vám uprostřed

holení baterie nevybije.

Snadné čištění

Hlavu zastřihovače vousů Philips můžete

odpojit a snadno vyčistit opláchnutím pod

tekoucí vodou. Než hlavu nasadíte zpět na

přístroj, vysušte ji.

Ergonomický design

Rychlý zastřihovač, který se pohodlně drží

a používá. Pro snadnou péči i o obtížně

dosažitelné oblasti.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Střihací systém

Přesnost (velikost kroků): Po 0,5 mm

Rozsah nastavení délky: 0,5 až 10 mm

Šířka stříhání: 32 mm

Střihací jednotka: Celokovové břity

Hroty, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 20 integrovaných

nastavení délky

Příslušenství

Hřeben: Systém Lift & Trim

Údržba: Čisticí kartáček

Pouzdro: Pouzdro pro skladování

Spotřeba

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Typ baterie: NiMH

Automatická volba napětí: 100-240 V

Snadné použití

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení

délky

Displej: Indikátor vybití baterie, Indikátor vybití

baterie, Indikátor nabíjení

Čištění: Omyvatelné nástavce

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Design

Rukojeť: Ergonomická pohodlná rukojeť

Servis

2letá záruka

Není třeba mazat

* Systém Lift & Trim holí o 30 % rychleji – ve srovnání

s předchozím modelem Philips
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