
 

Aparat de tuns
barba

Beardtrimmer series
3000

 
Setări de precizie de 0,5 mm

Lame integral din metal

Utiliz. fără fir 60 min/încărcare
1h

Sistem de ridicare şi tundere

 

BT3226/14

Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
Sistemul de ridicare şi tundere taie cu 30 % mai rapid*

Acest aparat de tuns cu sistemul inovator de ridicare şi tundere ridică şi prinde mai

multe fire de păr lipite de piele pentru rezultate eficiente şi uniforme. În acest fel vei

obţine cu uşurinţă aspectul unei bărbi de 3 zile, barba scurtă sau barba lungă pe

care o doreşti.

Tuns uşor şi uniform

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Lamele au tăiş dublu pentru tundere mai rapidă

Lame delicate cu pielea pentru o piele fină

Uşor de utilizat

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Utilizare fără fir timp de până la 60 min.

Indicatoarele arată când bateria are un nivel scăzut, este descărcată, încărcată sau se

încarcă

Întreţinere simplă

Uşor de apucat

Depozitează şi eşti gata

Făcut să reziste

2 ani garanţie



Aparat de tuns barba BT3226/14

Repere

Sistem de ridicare şi tundere

Perfect pentru un aspect nebărbierit, aparatul

de tuns barba Philips dispune de noul nostru

sistem de ridicare şi tundere: un pieptene ce

ridică şi ghidează firele de păr la nivelul

lamelor pentru un bărbierit uniform.

Lame integral din metal

Acest aparat de tuns este dotat cu lame

integral din metal, cu tăiş dublu, care taie mai

multe fire la fiecare trecere, pentru un tuns mai

rapid.

Lame delicate cu pielea

Concepute pentru a preveni zgârieturile şi

iritaţiile, lamele au vârfuri rotunjite pentru un

contact mai delicat cu pielea.

Buton de precizie - 20 setări

Un aparat eficient de tuns barba care taie exact

la lungimea dorită. Doar roteşte rotiţa de

reglare la una dintre cele 20 de setări de

lungime între 0,5 şi 10 mm, în trepte de 0,5

mm.

Utilizare: 60 min. fără fir/nelimitat cu fir

Nu lăsa cablul aparatului de tuns pentru

aspect nebărbierit să te încurce – o încărcare

de 1 oră asigură până la 60 de minute de

îngrijire fără fir. Sau ţine-l conectat la priză

pentru tuns neîntrerupt.

Indicatoare pentru baterie

Indicatoarele bateriei din acest aparat de tuns

te anunţă care este starea bateriei: nivel

scăzut, descărcată, se încarcă sau este

încărcată. În acest fel, poţi încărca aparatul de

tuns la timp şi complet, astfel încât să nu ţi se

descarce bateria în mijlocul tunsului.

Uşor de curăţat

Detaşează capul aparatului de tuns barba

Philips şi clăteşte-l sub jet de apă pentru o

curăţare uşoară. Apoi usucă-l înainte de a-l

ataşa înapoi pe aparat.

Design ergonomic

Un aparat de tuns rapid, comod de ţinut în

mână şi de utilizat. Astfel încât să poţi ajunge

mai uşor şi în acele zone greu accesibile.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips Green pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă din punct de vedere ecologic, în

unul sau mai multe domenii de interes pentru

Philips – eficienţă energetică, ambalare,

substanţe periculoase, greutate, reciclare şi

casare şi fiabilitate pe viaţă.



Aparat de tuns barba BT3226/14

Specificaţii

Sistem de tăiere

Precizie (dimensiunea paşilor): De 0,5 mm

Gama setărilor de lungime: de la 0,5 până la

10 mm

Lăţime element de tăiere: 32 mm

Element de tăiere: Lame integral din metal

Dinţi care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Creează-ţi stilul dorit

Numărul setărilor de lungime: 20 setări de

lungime integrate

Accesorii

Pieptene: Sistem de ridicare şi tundere

Întreţinere: Perie de curăţat

Husă: Husă

Alimentare

Durată de funcţionare: 60 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră

Tip de baterie: NiMH

Tensiune automată: 100-240 V

Uşor de utilizat

Inel de reglare: Reglarea cu uşurinţă a setărilor

de lungime

Afişaj: Indicator pentru baterie descărcată,

Indicator pentru baterie descărcată, Indicator

încărcare

Curăţare: Accesorii ce pot fi clătite

Funcţionare: Utilizare cu fir şi fără fir

Design

Mâner: Ergonomic, cu mâner uşor

Service

2 ani garanţie

Nu este necesară lubrifierea

* Sistemul de ridicare şi tundere taie cu 30 % mai rapid –

vs predecesorul său Philips
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