
 

En behagelig trimmer, der
giver perfekte skægstubbe

Beardtrimmer series 1000

 
20 længder fra 0,5 til 10 mm

35 min. ledningsfri brug efter 10
t

 

BT405/15

Perfekt 3-dages skæg

på den nemme måde

Philips stubbe- og skægtrimmer Series 1000 BT405/15 er en nem og bekvem

skægtrimmer til dig, som vil trimme stubbe eller kort skæg. Trim helt ned til 0,5 mm

og op til 10 mm skæg. Trimhovedet er aftageligt, kan skylles under vandhanen og

er nemt at rengøre. Hele Philips serie med skægtrimmere er helt

vedligeholdelsesfri med selvslibende skæreelementer; du behøver aldrig at oliere

bladene.

Precision

Længdeindstillinger fra 0,5 mm op til 10 mm

Hudvenlig

Med afrundede knivspidser og kamme, der forebygger irritation

Nem at anvende

35 minutters batteribrug efter 10 timers opladning

Indikatoren på adapteren angiver, hvornår batteriet oplades

Aftageligt trimmerhoved, der kan skylles under vandhanen

Ergonomisk og brugervenligt design

Designet til at holde længere



En behagelig trimmer, der giver perfekte skægstubbe BT405/15

Vigtigste nyheder Specifikationer

20 låsbare længdeindstillinger

Du skal blot dreje hjulet for at vælge og

fastlåse den længdeindstilling, du ønsker: fra et

3-dages skæg på 0,5 mm op til et fuldskæg på

10 mm i præcise trin på 0,5 mm.

Hudvenlig, høj ydeevne

Knivene er ekstra skarpe, så de altid klipper

hårene pænt og effektivt, men har afrundede

knivspidser og kamme for at forebygge

irritation.

Trådløs brug

Op til 35 minutters ledningsfri strøm efter 10

timers opladning.

Opladningsindikator

Indikatoren på adapteren lyser grønt under

opladning.

Nem at rengøre

Du skal blot løsne hovedet og skylle det under

vandhanen for at rengøre det grundigt. Tør det

grundigt, inden du sætter det tilbage i

apparatet

Ergonomisk design

Præcisionstrimmeren, der er nem at holde og

bruge, er designet til at hjælpe dig med at

style selv de mest vanskeligt tilgængelige

områder.

Bygget til at holde

Philips BeardTrimmer Series 5000 har 2 års

verdensomspændende garanti. Vores trimmere

er bygget til at holde. Du behøver aldrig at

smøre trimmeren, og den kan tilpasses til

enhver spænding.

 

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Præcision (interval): 0,5 mm

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Kort skæg, Skægstubbelook

Styling-værktøjer: Stubbekam

Antal længdeindstillinger: 20 integrerede

længdeindstillinger

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Rengøring: Tilbehør, der kan rengøres

Betjening: Trådløs brug

Design

Håndgreb: Easy Grip

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Driftstid: 35 minutter

Opladning: Fuld opladning på 10 timer

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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