
 

baardtrimmer

Beardtrimmer series
1000

 
stappen 0,5 mm, 20 lengte-
instellingen

35 min. draadloos gebruik/10
uur laden

 

BT405/15

Snel trimmen voor

een scherpe look

Style uw baard precies zoals u wilt met de precisiebaardtrimmer. Trim lengtes van

0,5 mm tot 10 mm.

Nauwkeurigheid

Lengte-instellingen eenvoudig selecteren en vergrendelen, van 0,5 mm tot 10 mm

Huidvriendelijk resultaat

Huidvriendelijke afgeronde uiteinden voor een gladde huid

Gebruiksvriendelijk

35 minuten te gebruiken na 10 uur opladen

Lampje op de adapter geeft aan wanneer de accu wordt opgeladen

Verwijderbaar hoofd voor eenvoudig schoonmaken

Ergonomisch ontwerp voor eenvoudig gebruik

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig



baardtrimmer BT405/15

Kenmerken Specificaties

20 vergrendelbare lengtestanden

Vergrendel eenvoudig de gewenste

lengtestand met het instelwiel: van een

driedaagse baard van 0,5 mm tot een volle

baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van

0,5 mm.

Huidvriendelijk, hoogwaardig

Messen blijven extra scherp zodat de haren

altijd keurig en doeltreffend worden getrimd.

De afgeronde uiteinden van de bladen en

kammen voorkomen bovendien irritatie.

Snoerloos gebruik

Tot 35 minuten draadloos gebruik na 10 uur

opladen.

Oplaadindicatie

Het lampje op de adapter is groen tijdens het

opladen.

Gemakkelijk schoon te maken

Maak het hoofd los en spoel het eenvoudig

onder de kraan af. Droog het voor u het

terugplaatst op het apparaat.

Ergonomisch ontwerp

De precisietrimmer is eenvoudig vast te

houden en te gebruiken en is speciaal

ontworpen om zelfs de moeilijk bereikbare

gebieden te stylen.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor

alle voltages en hebben nooit olie nodig.

 

Scheersysteem

Mesbreedte: 32 millimeter

Precisie (grootte van stappen): Per 0,5 mm

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 10 mm

Creëer uw eigen look

Stijlen: Korte baard, Stoppelbaard

Stylingbenodigdheden: Stoppelkam

Aantal lengte-instellingen: 20 geïntegreerde

lengte-instellingen

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak

Vergrendelbare lengtestanden

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen

lengtestanden

Schoonmaken: Afspoelbare opzetstukken

Bediening: Snoerloos gebruik

Ontwerp

Handvat: Gemakkelijk vast te houden

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Gebruikstijd: 35 minuten

Opladen: Volledig opladen in 10 uur

Service

2 jaar wereldwijde garantie

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑07‑02

Versie: 3.1.1

EAN: 08 71010 36817 55

www.philips.com

http://www.philips.com/

