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3000

 
0,5 mm-es precíziós
beállításokkal

Tiszta fém pengék

60 perc vez. nélk. haszn./1 óra
töltés

Lift & Trim rendszer

 

BT3226/14

3 napos borosta egyszerűen
A Lift & Trim rendszer 30%-kal gyorsabban vág*

Az innovatív Lift & Trim rendszerrel ellátott vágókészülék felemeli és megfogja az

alacsonyan fekvő szőrszálakat a hatékony és egyenletes vágási eredmény

érdekében. Így egyszerűen elérheti a kívánt stílust: 3 napos borosta, rövid vagy

hosszú szakáll.

Egyszerű, egyenletes vágás

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

A pengék kettős éllel rendelkeznek a gyorsabb vágás érdekében

Bőrbarát pengék a sima bőrért

Egyszerű használat

Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz

Akár 60 perc vezeték nélküli használat

Fényjelzés mutatja, hogy a töltöttség alacsony, a készülék lemerült, feltöltődött vagy

éppen töltődik

Egyszerű karbantartás

Könnyen megfogható markolat

Tárolás és szállítás

Tartós használatra tervezve

Garancia a vásárlás védelméért



Szakállvágó BT3226/14

Fénypontok

Lift & Trim rendszer

A Philips szakállvágó tökéletes a borostához,

és új Lift & Trim rendszerrel rendelkezik: egy

fésű, amely felemeli és a pengék szintjére

vezeti a szőrszálakat az egyenletes vágás

érdekében.

Tiszta fém pengék

Ez a vágókészülék kétszer élezett, tiszta fém

pengékkel rendelkezik, amelyek minden

menetben több szőrszálat vágnak le, így

gyorsabbá téve a vágást.

Bőrbarát pengék

A karcolások és irritáció megelőzésére tervezett

pengék lekerekített végekkel rendelkeznek a

egyenletesebb bőrkontaktus érdekében.

Precíziós tárcsa – 20 beállítás

Hatékony szakállvágó, amely pontosan a

kívánt hosszúságra vág. Csak forgassa el a

zoomgombot a 20 hosszbeállítás egyikéhez

0,5 és 10 mm között, 0,5mm-es lépésekben.

Vezetékes/60 perc vezeték nélküli használat

A szakállvágó vezeték nélküli használata

közben nincs összegabalyodás – egy 1 órás

töltéssel akár 60 perc vezeték nélküli vágásra

is képes. Vagy a megszakítás nélküli nyíráshoz

tartsa a táphálózathoz csatlakoztatva.

Töltöttségjelzők

A vágókészüléken lévő, töltöttségjelzők jelzik,

ha a töltöttség alacsony, a készülék lemerült,

feltöltődött vagy töltődik. Így lehetősége van

időben és teljesen feltölteni készülékét, hogy

biztosan ne merüljön le akkumulátora a vágás

közepén.

Könnyű tisztítás

Az egyszerű tisztításhoz vegye le a Philips

szakállvágó fejét, és öblítse el csapvízzel.

Szárítsa meg, mielőtt visszateszi a készülékre.

Ergonomikus kialakítás

Gyors vágókészülék, amely kényelmes fogást

és használatot biztosít. Így könnyebben

kezelheti a nehezen elérhető területeket.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Pontosság (lépcsők mérete): 0,5 mm-enként

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-10

mm

Vágásszélesség: 32 mm

Vágóegység: Tiszta fém pengék

Nem karcoló fogak: Még kényelmesebb

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: 20 hosszbeállítás

Tartozékok

Fésű: Lift & Trim rendszer

Karbantartás: Tisztítókefe

Védőtok: Tárolótok

Energiaellátás

Működési idő: 60 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt

Akkumulátor típusa: NiMH

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Kijelző: Akkumulátor lemerülését jelző fény,

Lemerült akkumulátort jelző fény, Töltésjelző

Tisztítás: Leöblíthető tartozékok

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli

használat

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus,kényelmes fogás

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

* A Lift & Trim rendszer 30%-kal gyorsabban vág – a

korábbi Philips hajvágóhoz képest
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