
 

skäggtrimmer

Beardtrimmer series
1000

 
0,5 mm-steg, 20
längdinställningar

35 min. sladdlös anv./10 tim.
laddning

 

BT405/15

Trimma snabbt, för

en precis look

Philips skäggtrimmer Series 1000 BT405/15 är en bekväm och enkel skäggtrimmer

för dig som vill trimma stubb eller kort skägg. Trimma så pass kort som 0,5 mm,

och upp till 10 mm för skägg. Trimhuvudet är löstagbart, du kan skölja den under

kranen för enkel rengöring. Hela Philips serie med skäggtrimmers är helt

underhållsfria med självslipande skärelement, du behöver aldrig olja bladen.

Precision

Längdinställningar från 0,5 mm till 10 mm

Hudvänliga prestanda

Pärlformad topp på skärelementen för hudvänlig trimning

Lättanvänd

35 minuters sladdlös användning efter 10 timmars laddning

Lampan på adaptern anger när batteriet laddas

Löstagbart trimhuvud som går att skölja under kran

Ergonomisk design för lätt hantering

Designad för att hålla länge



skäggtrimmer BT405/15

Funktioner Specifikationer

20 låsta längdinställningar

Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa de

längdinställningar som du vill ha: från en 3-

dagarsstubb på 0,5 mm upp till ett helskägg

på 10 mm, i steg om exakt 0,5 mm.

Hudvänlig och högeffektiv

Bladen är extra vassa för att alltid klippa

skägget ordentligt och effektivt, men

bladspetsar och kammar har patenterad

pärlform för att förhindra irritation.

Sladdlös användning

Upp till 35 minuters sladdlös användning efter

10 timmars laddning.

Laddningsindikator

Lampan på adaptern lyser grönt under

laddning.

Enkel att rengöra

Lossa huvudet och skölj det under kranen för

enkel rengöring. Torka det ordentligt innan du

sätter tillbaka det i apparaten.

Ergonomisk design

Enkel att hålla och använda –

precisionstrimmern är konstruerad för att hjälpa

dig hålla stilen även på svåråtkomliga ställen.

För lång hållbarhet

Philips Skäggtrimmer serie 5000 har två års

världsomfattande garanti. Våra trimmers är

gjorda för att hålla. Du behöver aldrig smörja

den, och den är kompatibel med all världens

olika elektriska standarder.

 

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 32 mm

Precision (stegens storlek): Med 0,5 mm

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Skapa det utseende du vill ha

Stilar: Kort skägg, Skäggstubb

Stylingverktyg: Stubbkam

Antal längdinställningar: 20 integrerade

längdinställningar

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste

Lättanvänt

Säkrade längdinställningar

Zoomhjul: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Rengöring: Sköljbara tillbehör

Användning: Sladdlös användning

Design

Handtag: Enkelt grepp

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Driftstid: 35 minuter

Laddning: Fulladdad efter 10 timmar

Service

2 års världsomfattande garanti
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