
 

Stubble trimmer

Beardtrimmer series
5000

 
0,2 mm precisionsinställningar

Blad helt i metall

60 min. sladdlös anv./1 tim.
laddning

Inbyggd kam som lyfter håret

 

BT5200/16

Perfekt och jämn trimning,i

ett enda drag

Philips BeardTrimmer Series 5000 BT5200/16 gör det enkelt att trimma exakt den

stil du vill ha, oavsett om det är tredagarsstubb, kort eller längre skägg. Skärbladen

är helt i metall för långvarig hållbarhet och prestanda. Trimmern har en inbyggd

hårkam som lyfter upp varje hårstrå till optimalt snittläge för perfekt och jämn

trimning med ett enda drag. Skäggtrimmern är 100 % vattentät, 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.

Enkel trimning

Lyfter håret upp till bladets nivå för jämnt resultat

Inbyggd hårkam som lyfter håret till optimalt snittläge

Skärbladen är dubbelslipade för snabbare trimning

Hudvänlig prestanda

Långvarigt vassa skärblad med hudvänlig teknologi

Perfekt 3-dagarsstubb

För en perfekt tredagarsstubb använd inställningen 0,4 mm

Lättanvänd

17 längdinställningar från 0,4–10 mm

1h sladdlös användning efter 1h laddning

100 % vattentät för enkel rengöring

Designad för att hålla länge



Stubble trimmer BT5200/16

Funktioner

Dynamiskt guidesystem för skägg

Det dynamiska guidesystemet för skägg med

inbyggd kam håller upp hårstråna i nivå med

kniven för att ge ett jämnt trimningsresultat och

hjälper dig att ha din tredagarsstubb, korta

skägg eller långa skägg exakt som du vill ha

det.

Inbyggd kam som lyfter håret

Trimmern har en inbyggd hårkam som lyfter

upp varje hårstrå till optimalt snittläge för

perfekt och jämn trimning med ett enda drag.

Funktionen gör trimningen mer jämn och precis

samt snabbare.

Blad helt i metall

Den här trimmern har dubbelslipade blad helt i

metall som ger en extra skarp och precis

trimning. Funktionen gör att du skär fler

hårstrån i ett och samma drag. Philips

Skäggtrimmer BT5200/16 är dubbelt så snabb

jämfört med föregångaren BT5270.

17 längdinställningar

Du väljer önskad längd genom att vrida på

zoomhjulet på trimmerns handtag. Philips

skäggtrimmer har 17 längdinställningar mellan

0,4–10 mm med 0,2 mm precision mellan

stegen. När du valt en inställning låser

trimmern inställningen, så du kan vara säker på

att få samma längd under hela stylingen.

Med och utan sladd

Efter 1 timmes laddning får du 60 minuters

sladdlös användning. Du kan använda Philips

Skäggtrimmer BT5200/16 både med och utan

sladd.

100 % vattentät

Du kan lätt skölja skäggtrimmerns huvud under

kranen för enkel rengöring. Trimmern är helt

vattentät.

Hudvänliga blad

Skärelementen i skäggtrimmern är helt

underhållsfria och självslipande. Bladen håller

på så vis sig vassa och effektiva utan att du

behöver olja dem. Dessutom får du en

hudvänlig trimning med Philips patenterade

pearl tip-teknologi. Teknologin minskar

friktionen med huden, hur du än vrider och

vänder på trimmern kan du aldrig skära dig.

iF DESIGN AWARD 2016

Skäggtrimmer i 5000-serieniF DESIGN

AWARD 2016

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

Red Dot Award 2016: Vinnare

Skäggtrimmer i 5000-serienRed Dot Award

2016: Vinnare



Stubble trimmer BT5200/16

Specifikationer

Klippsystem

Precision (stegens storlek): Från 0,2 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 17 inbyggda

längdinställningar

Tillbehör

Kam: Inbyggd kam som lyfter håret

Underhåll: Rengöringsborste

Lättanvänt

Rengöring: Tvättbar

Zoomhjul: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Teckenfönster: Batterilampa

Användning: Kan användas både med och

utan sladd

Design

Färg: Svart

Effekt

Driftstid: 60 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning

Automatisk spänning: 100–240 V

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

* Jämfört med tidigare modell från Philips
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