
 

sakal düzeltici

Beardtrimmer series
1000

 
0,5 mm'lik kademeler, 20
uzunluk ayarı

35 dk. kablosuz kullanım/10 sa.
şarj

 

BT405/15

Hızlı bir düzeltme işlemiyle

hoş bir stil

Bu hassas sakal şekillendiriciyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm ile

10 mm uzunluğa kadar düzeltme seçenekleri sunar.

Hassas

0,5 mm - 10 mm arasında kolay seçilebilir kilitli uzunluk ayarları

Cilt dostu performans

Pürüzsüzlük için yuvarlatılmış cilt dostu uçlar

Kullanım kolaylığı

10 saat şarj sonrasında 35 dakikalık pil kullanımı

Adaptörün üzerindeki ışık, pilin şarj olduğunu gösterir

Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

Kolay tutuş için ergonomik tasarım

2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez



sakal düzeltici BT405/15

Özellikler Teknik Özellikler

20 kilitli uzunluk ayarı

Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin

ve kilitleyin: 0,5 mm'lik hassas kademelerle, 3

günlük 0,5 mm sakaldan 10 mm'lik uzun

sakala kadar dilediğiniz uzunluğu seçin.

Cilt dostu yüksek performans

Bıçaklar sakalı her zaman temiz ve etkili

şekilde kesmek için ekstra keskin kalır. Yuvarlak

bıçak uçları ve taraklar, cildin tahriş olmasını

önler.

Kablosuz kullanım

10 saat şarj sonrasında 35 dakikaya varan

kablosuz kullanım.

Şarj göstergesi

Adaptörün üzerindeki ışık şarj olurken yeşil

yanar.

Kolay temizlenir

Başlığı çıkarıp musluk suyunda yıkayarak

kolayca temizleyin. Cihaza geri takmadan önce

kurulayın.

Ergonomik tasarım

Tutuşu ve kullanımı kolay hassas düzeltici,

ulaşımı en zor bölgeleri bile şekillendirmenize

yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Uzun ömürlü

Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl

garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur

ve yağlanmaları gerekmez.

 

Kesme sistemi

Kesici genişliği: 32 mm

Hassasiyet (adım aralığı): 0,5 mm ile

Uzunluk ayarı aralığı: 0,5 - 10 mm

İstediğiniz görünümü yaratın

Tarzlar: Kısa sakal, Kirli sakal görüntüsü

Şekillendirme başlıkları: Kirli sakal tarağı

Uzunluk ayarı sayısı: 20 entegre uzunluk ayarı

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası

Kolay kullanım

Güvenli uzunluk ayarları

Yakınlaştırma ayarı: Kolay uzunluk ayarları

Temizleme: Durulanabilir başlıklar

Çalışma: Kablosuz kullanım

Tasarım

Gövde: Kolay tutuş

Güç

Otomatik voltaj: 100-240 V

Çalışma süresi: 35 dakika

Şarj: 10 saat tam şarj

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti
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