
 

Mukava trimmeri, jolla
saa täydellisen sängen

Beardtrimmer series
1000

 
20 pituusasetusta: 0,5–10 mm

Vedellä huuhdeltava ajopää

 

BT405/15

Täydellinen kolmen päivän

sänki helposti

Philips Series 1000 BT405/15 on mukava ja helppokäyttöinen partatrimmeri lyhyen

parran tai sängen muotoiluun. Pienin pituusasetus on 0,5 mm ja suurin 10 mm.

Irrotettavan ajopään voi puhdistaa helposti juoksevalla vedellä. Philipsin

partatrimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse

koskaan öljytä.

Tarkka

Pituusasetus 0,5–10 mm

Ihoystävällinen

Helmenmuotoiset kärjet suojaavat ihoa

Helppokäyttöinen

35 minuuttia käyttöä 10 tunnin latauksella

Laturin merkkivalo ilmaisee, että akkua ladataan.

Irrotettava ja vedellä huuhdeltava ajopää

Ergonominen muotoilu helpottaa käyttöä

Suunniteltu kestämään



Mukava trimmeri, jolla saa täydellisen sängen BT405/15

Kohokohdat Tekniset tiedot

20 lukittavaa pituusasetusta

Valitse haluamasi pituusasetus pyörittämällä

säädintä: 0,5 mm antaa kolmen päivän sängen

ja 10 mm puolestaan lyhyen parran.

Pituusasetusta voi säätää 0,5 mm:n välein.

Ihoystävällistä tehokkuutta

Huipputerävät terät leikkaavat partakarvat

tehokkaasti. Niiden kärjissä ja kammoissa on

patentoitu pyöristetty muotoilu, mikä ehkäisee

ihoärsytystä.

Johdoton käyttö

Jopa 35 minuuttia johdotonta käyttöä 10 tunnin

latauksella

Latausilmaisin

Latauksen aikana merkkivalo palaa vihreänä.

Helppo puhdistaa

Irrotettava ajopää on helppo puhdistaa

juoksevan veden alla. Kuivaa ajopää

huolellisesti ennen sen kiinnittämistä takaisin

laitteeseen.

Ergonominen muotoilu

Tarkkuustrimmeriä on helppo pitää kädessä ja

käyttää. Sillä muotoilet helposti hankalatkin

alueet.

Kestävä

Philips Series 5000 ‑partatrimmereillä on

kahden vuoden maailmanlaajuinen takuu.

Trimmerimme on suunniteltu kestämään. Niitä

ei tarvitse öljytä ja ne sopivat yhteen kaikkien

sähköteknisten standardien kanssa ympäri

maailmaa.

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 32 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm

Pituusasetusalue: 0,5–10 mm

Loihdi haluamasi tyyli

Tyylit: Lyhyt parta, Sänki

Muotoilutarvikkeet: Sänkikampa

Pituusasetusten määrä: 20 pituusasetusta

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Lukittavat pituusasetukset

Zoomausrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Puhdistaminen: Huuhdeltavat lisäosat

Toimi: Johdoton käyttö

Muotoilu

Kahva: Käteen sopiva kahva

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Käyttöaika: 35 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen 10 tunnissa

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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