
 

Partatrimmeri

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm:n tarkkuusasetus

Täysmetalliterät

60 min käyttöaikaa 1 tunnin
latauksella

Lift & Trim -järjestelmä

 

BT3236/14

Kolmen päivän sänki helposti
Lift & Trim -järjestelmä leikkaa 30 % nopeammin

Trimmerin innovatiivinen Lift & Trim -järjestelmä takaa tasaisen trimmaustuloksen.

Se nostaa lyhyetkin partakarvat, joten saat helposti ajettua täydellisen kolmen

päivän sängen sekä muotoiltua lyhyen tai pitkän parran.

Tasainen trimmaustulos helposti

Trimmaa tasaisesti ja nostaa lyhyetkin karvat

Kaksi kertaa terävämmät terät takaavat nopean trimmauksen

Ihoystävälliset terät jättävät ihon pehmeäksi

Helppokäyttöinen

40 lukittavaa pituusasetusta (0,5–20 mm 0,5 mm:n välein)

Käytä ohjauskampaa pitkän parran trimmaamiseen

Jopa 60 minuutin johdoton käyttöaika

Merkkivalo kertoo, kun akku on tyhjä, varaus on vähissä tai akkua ladataan

Yksinkertainen huolto

Sopii käteen

Säilytä ja jatka

Kestävä

Ostosuoja
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Kohokohdat

Lift & Trim -järjestelmä

Philips-partatrimmerin uusi Lift & Trim -

järjestelmä sopii täydellisesti sängen

siistimiseen: ohjauskampa kohottaa ja ohjaa

karvat terien tasolle, jolloin lopputulos on

tasainen.

Täysmetalliterät

Trimmerin kaksi kertaa terävämmät

täysmetalliterät nopeuttavat trimmaamista

leikkaamalla enemmän karvoja jokaisella

vedolla.

Ihoystävälliset terät

Naarmuja ja ihoärsytystä vähentävissä terissä

on pyöristetyt kärjet, jotka takaavat

pehmeämmän ihokosketuksen.

Säätörengas – 40 pituusasetusta

Säätörenkaalla voit valita tarkkuuskamman

pituusasetukseksi 0,5 - 10 mm ja pitkän parran

ajoa varten ohjauskamman pituusasetukseksi

10,5 - 20 mm (molempia voidaan säätää 0,5

mm:n välein).

Ohjauskampa pitkän parran ajoon

Pitkän parran ajoon tarkoitetun ohjauskamman

pituusasetukseksi voidaan asettaa 10,5 -

20 mm.

60 minuuttia käyttöaikaa

Johdottoman sänkitrimmerin yhden tunnin

lataus antaa jopa 60 minuuttia leikkausaikaa.

Käyttämällä verkkovirtaa voit leikata

keskeytyksittä.

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo kertoo, onko akku tyhjä,

varaus vähissä tai ladataanko akkua. Tällä

tavalla osaat ajoittaa akun lataamisen niin,

että virta ei pääse loppumaan kesken

trimmauksen.

Helppo puhdistaa

Irrota Philips-partatrimmerin ajopää ja

huuhtele se juoksevalla vedellä. Kuivaa ajopää

ennen kuin kiinnität sen takaisin laitteeseen.

Ergonominen muotoilu

Nopea trimmeri, jota on miellyttävä pidellä ja

helppo käyttää. Vaikeastikin saavutettavat

alueet on helppo käsitellä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm

Pituusasetusalue: 0,5–20 mm

Teräyksikön leveys: 32 mm

Teräyksikkö: Täysmetalliterät

Naarmuttamattomat leikkuuhampaat:

Mukavampi käyttää

Loihdi haluamasi tyyli

Pituusasetusten määrä: 40 pituusasetusta

Lisätarvikkeet

Kampa: Lift & Trim -järjestelmä, Ohjauskampa

pitkän parran ajoon

Pussi: Säilytyspussi

Ylläpito: Puhdistusharja

Virta

Käyttöaika: 60 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa

Akkutyyppi: NiMH

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Helppokäyttöinen

Zoomausrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Näyttö: Lataus vähissä -ilmaisin, Latauksen

ilmaisin, Akku tyhjä -ilmaisin

Puhdistaminen: Huuhdeltavat lisäosat

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Muotoilu

Kahva: Ergonominen ote

Huolto

2 vuoden takuu

Ei voitelua
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