
 

Skäggtrimmer

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm precisionsinställningar

Blad helt i metall

60 min. sladdlös anv./1 tim.
laddning

Med innovativt Lift & Trim-
system

 

BT3226/14

Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
Lift & Trim-systemet skär 30 % snabbare*

Philips skäggtrimmer i serie 3000 har ett innovativt Lift & Trim-system som lyfter

och greppar även liggande hårstrån så att du får en jämn trimning på färre drag.

Styla en avslappnad tredagarsstubb, ett kort skägg eller lite längre men ändå

trimmat skägg precis som du vill ha det!

Enkel jämn trimning

Lift & Trim-system

Bladen är dubbelslipade, vilket ger dig en snabbare trimning

Hudvänliga blad för mjuk hud

Lättanvänd

Kan justeras i olika längdinställningar

Sladdlös användning i upp till 60 minuter

Lamporna visar när batteriet är svagt, urladdat eller fulladdat

Löstagbart trimhuvud som är lätt att rengöra

Lätt att greppa

Det är bara att förvara

För lång hållbarhet

Garanti för köpskydd



Skäggtrimmer BT3226/14

Funktioner

Lift & Trim-system

Trimma skäggstubben med Philips innovativa

Lift & Trim-system. Systemet innebär att

trimkammen lyfter liggande skäggstån och

guidar dem till optimalt snittläge för skärbladen

så att du får en jämn och effektiv trimning.

Blad helt i metall

Trimmern har dubbelslipade blad helt i metall

som skär fler hårstrån i varje drag så att du får

en snabbare trimning.

Hudvänliga skärblad för skonsam trimning

Skärbladen på skäggtrimmern i serie 1000 har

rundade spetsar så att du får en mjuk kontakt

med huden. Philips skäggtrimmer i serie 3000

river aldrig i huden och är bekväm och

skonsam så att du slipper hudirritation.

Precisionsvred – 20 inställningar

En effektiv skäggtrimmer som klipper exakt den

längd du är ute efter. Vrid bara zoomhjulet till

en av 20 längdinställningar mellan 0,5 och

10 mm i steg om 0,5 mm.

60 minuters användning med/utan sladd

Trassla inte in dig i stubbtrimmern – en

laddning på 1 timme ger upp till 60 minuters

sladdlös trimningstid. Eller kan du låta den

vara ansluten för oavbruten trimning.

Batteriindikator

Batteriindikatorn i trimmern informerar när

batteristatusen är: låg, urladdad, laddar eller

fulladdad. På så sätt kan du ladda trimmern i

tid och helt och hållet och riskerar inte ett tomt

batteri mitt i trimningen.

Enkel att rengöra

Lossa på trimhuvudet och skölj det under

kranen för enkel rengöring. Torka det innan du

sätter tillbaka det på själva trimhandtaget.

Ergonomisk design

En snabb trimmer som är bekväm att hålla i

och använda. Så att du lättare kan hantera

svåråtkomliga områden.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Klippsystem

Precision (stegens storlek): Med 0,5 mm

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Bredd på klippenheten: 32 mm

Trimsax: Blad helt i metall

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 20 integrerade

längdinställningar

Tillbehör

Kam: Med lyft- och trimningssystem

Underhåll: Rengöringsborste

Fodral: Förvaringsfodral

Effekt

Driftstid: 60 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning

Batterityp: NiMh

Automatisk spänning: 100–240 V

Lättanvänd

Zoomhjul: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Teckenfönster: Indikator för låg batterinivå,

Indikator för tomt batteri, Laddningsindikator

Rengöring: Sköljbara tillbehör

Användning: Kan användas både med och

utan sladd

Design

Handtag: Ergonomiskt enkelt grepp

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

* Lyft- och trimningssystemet klipper 30 % snabbare

jämfört med tidigare modell från Philips

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2022‑01‑04

Version: 2.4.1

EAN: 08 71010 38422 24

www.philips.com

http://www.philips.com/

