
 

skjeggtrimmer

Beardtrimmer series
1000

 
Trinn på 0,5 mm, 20
lengdeinnstillinger

35 min trådløs bruk / 10 timer
lading

 

BT405/15

Rask trimming, kul stil
Philips BeardTrimmer Series 1000 BT405/15 er en behagelig og enkel

skjeggtrimmer for deg som vil trimme stubb eller kort skjegg. Trim skjegg så kort

som 0,5 mm og opp til 10 mm. Trimmehodet er avtagbart. Du kan skylle det under

springen for enkel rengjøring. Hele skjeggtrimmerserien fra Philips er helt

vedlikeholdsfri og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre

bladene.

Precision

Lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

Hudvennlig ytelse

Perleformet topp på skjæreelementene for hudvennlig trimming

Lett å bruke

35 minutters batteri etter 10 timers lading

Lys på adapter viser når batteriet lades

Avtakbart hode for enkel rengjøring

Ergonomisk design for enklere håndtering

Designet for å holde lenge



skjeggtrimmer BT405/15

Høydepunkter Spesifikasjoner

20 låsbare lengdeinnstillinger

Vri hjulet for å velge og låse de

lengdeinnstillinger du vil ha: fra 3-dagersstubb

på 0,5 mm opp til helskjegg på 10 mm, i trinn

på nøyaktig 0,5 mm.

Hudvennlig høy ytelse

Bladene er ekstra skarpe slik at de alltid klipper

skjegget skikkelig og effektivt, men bladspisser

og kammer har en patentert perleform for å

forebygge irritasjon.

Trådløs bruk

Opptil 35 minutter med trådløs bruk etter

10 timers lading.

Ladeindikasjon

Lampen på adapteren er grønn når du lader.

Enkel å gjøre ren

Ta av hodet, og skyll det under rennende vann

for enkel rengjøring. Tørk det før du setter det

tilbake på apparatet.

Ergonomisk design

Med presisjonstrimmeren, som er enkel å

holde og bruke, kan du trimme hår på steder

der det er vanskelig å komme til.

Laget for å vare

Philips BeardTrimmer Series 5000 har to års

verdensomfattende garanti. Våre trimmere er

laget for å holde. De trenger aldri å smøres, og

de er kompatible med de forskjellige elektriske

standardene rundt om i verden.

 

Klippesystem

Klipper, bredde: 32 millimeter

Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved

0,5 mm

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,5 opptil

10 mm

Skap det utseendet du ønsker

Stiler: Kort skjegg, Tredagersskjegg

Friseringsverktøy: Skjeggstubbkam

Antall lengdeinnstillinger: 20 integrerte

lengdeinnstillinger

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Enkel i bruk

Sikrede lengdeinnstillinger

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Rengjøring: Tilbehør kan skylles i vann

Drift: Trådløs bruk

Utforming

Håndtak: Godt grep

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Driftstid: 35 minutter

Lading: Fulladet batteri etter ti timer

Service

To års verdensomspennende garanti
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