
 

Zastřihovač vousů

Beardtrimmer series
5000

 
přesné 0,2mm nastavení

Celokovové břity

60 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Integrovaný hřeben zvedá vousy

 

BT5200/15

Snadné rovnoměrné zastřihování
Systém dynamického navádění zaručuje rovnoměrný výsledek

Tento zastřihovač s celokovovými břity vám pomůže dosáhnout požadovaného

strniště nebo krátkého či delšího plnovousu. Náš nový integrovaný hřeben

nadzdvihává vousy a zaručuje tak rovnoměrné zastřižení po jediném přejetí.

Snadné zastřihování

Zajišťuje rovnoměrný výsledek zvednutím vousů do úrovně břitu

Navádí vousy k břitům a zajišťuje tak snadné zastřihování

Rychlejší zastřihování díky dvojitě ostřeným břitům*

Šetrný k pokožce

Vysoce výkonné břity šetrné k pokožce pro ideální zastřihování

Dokonalé strniště

Udržte si dokonalé strniště každodenním používáním 0,4mm nastavení

Snadné použití

17 nastavení délky se zajištěním volby, 0,4–10 mm s přesností 0,2 mm

60 minut používání po hodinovém nabíjení nebo možnost napájení ze sítě

Snadné, ale důkladné čištění

Prodloužená 3letá záruka, univerzální napětí, bez potřeby promazávání



Zastřihovač vousů BT5200/15

Přednosti

Systém dynamického vedení vousů

Systém dynamického vedení vousů zajišťuje

spolu s integrovaným hřebenem pro zvedání

vousů rovnoměrný výsledek zastřihování

a pomůže vám dosáhnout požadovaného

strniště nebo krátkého či dlouhého plnovousu.

Integrovaný hřeben pro zvedání vousů

Zastřihnutí strniště jedním rychlým pohybem

šetrným k pokožce. Náš nový integrovaný

hřeben pro zvedání vousů zvedá a navádí

vousy k břitům a zajišťuje tak snadné

a rovnoměrné zastřihování.

Celokovové břity

Tento zastřihovač je vybaven dvojitě ostřenými

břity, které v každém pohybu pojmou více

vousů.

17 nastavení délky se zajištěním volby

Vyberte si upřednostňované nastavení délky

otáčením nastavovacího kolečka na rukojeti,

dokud se nezobrazí požadovaná délka od 0,4

do 10 mm s přesností 0,2 mm. Zvolená délka

se poté „uzamkne“ a zajistí přesné

a rovnoměrné zastřižení.

Použití s kabelem i bez něj

Hodina nabíjení zaručí 60 minut používání bez

kabelu. Pokud při zastřihování potřebujete více

energie, můžete zastřihovač zapojit do sítě.

Zastřihovač byl navržen pro provoz bez kabelu

i zapojený do sítě.

100% vodotěsný

Zastřihovač vousů je 100% voděodolný a lze

ho snadno a důkladně čistit jednoduchým

opláchnutím pod tekoucí vodou.

Břity šetrné k pokožce

Dosáhněte pokaždé dokonalého a zároveň

šetrného zastřižení. Břity zastřihovače vousů se

o sebe jemně třou a navzájem se tak brousí,

takže zůstávají mimořádně ostré a efektivní.

Mají také zaoblené hroty, které předcházejí

podráždění pokožky.

Ocenění iF DESIGN AWARD 2016

Zastřihovač vousů řady 5000Ocenění iF

DESIGN AWARD 2016

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

Ocenění Red Dot Award 2016: vítěz

Zastřihovač vousů řady 5000Ocenění Red Dot

Award 2016: vítěz



Zastřihovač vousů BT5200/15

Specifikace

Střihací systém

Přesnost (velikost kroků): Od 0,2 mm

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Hroty, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 17 integrovaných

nastavení délky

Příslušenství

Hřeben: Integrovaný hřeben zvedá vousy

Údržba: Čisticí kartáček

Snadné použití

Čištění: Plně omyvatelný

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení

délky

Displej: Kontrolka baterie

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Design

Barva: Černá

Spotřeba

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

Prodloužená 3letá záruka

Není třeba mazat
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