
 

Тример за набола

брада

Beardtrimmer series

5000

  0,2 mm прецизни настройки

Изцяло метални ножчета

70 мин безкабелна употр./1 ч

зареждане

Вграден гребен за повдигане на

космите

 

BT5205/16

Равномерно подстригване без усилия
Динамична система за насочване на брадата за равномерни

резултати

Този тример с метални остриета ви позволява да постигнете точно 3-дневна набола брада,

къса брада или дълга брада, ако желаете. Новият ни вграден гребен за повдигане на космите

осигурява равномерни резултати с едно движение

Подстригване без усилия

Повдига космите до нивото на ножчето за равномерен резултат

Насочва косъмчетата към режещия елемент за подстригване без усилия

Ножчетата са двойно заточени за по-бързо подстригване*

Идеална 3-дневна набола брада

Поддържайте идеална 3-дневна набола брада, като използвате настройката за 0,4 мм ежедневно

Щадяща кожата

Щадящи кожата високо ефективни ножчета за идеално подстригване

Лесна употреба

17 заключващи се настройки за дължина, 0,4 – 7 мм с прецизност от 0,2 мм

70 минути безкабелна употреба след 1-часово зареждане или работа с ел. мрежата

100% водоустойчив за лесно, обстойно почистване

2 години гаранция, работи с напрежението в цял свят и няма нужда от смазване



Тример за набола брада BT5205/16

Акценти

Динамична система за насочване на брада

Системата Dynamic Beard Guide с помощта на

вградения гребен за повдигане на космите повдига

космите до нивото на ножчето за равномерни

резултати при подстригване и ви помага да

постигнете точно желания вид с 3-дневна, къса или

дълга брада.

Вграден гребен за повдигане на космите

Подрежете наболата си брада с едно бързо

движение, докато щадите кожата си. Новият ни

вграден гребен повдига и насочва космите до нивото

на ножчетата за равномерно подстригване без

усилия.

Изцяло метални ножчета

Този тример за подстригване има двойно заточени

изцяло метални ножчета, които подрязват повече

косми с всяко движение за по-бързо подстригване.

17 заключващи се настройки за дължина

Изберете предпочитаната си дължина на

подстригване, като просто завъртите регулиращото

колелце на дръжката, докато се покаже дължината от

0,4 – 7 мм с прецизност от 0,2 мм. Вашата избрана

дължина вече е "заключена" за идеално равномерно

подстригване.

Използване с кабел и без кабел

Зареждайте тримера за брада 1 час, за да получите

70 минути безкабелна работа. Ако ви е необходима

повече енергия, докато подстригвате, можете

просто да включите машинката в контакта на стената.

Този тример за брада е създаден да работи без

кабел и със захранване от ел. мрежата.

100% водоустойчивост

Просто изплакнете своя водоустойчив тример за

брада под чешмата, за да го почистите обстойно.

Щадящи кожата ножчета

Получавайте идеално, но защитено подрязване всеки

път. Стоманените ножчета на тримера за брада леко

се докосват едно в друго, като се заточват, докато

подстригват, за да останат остри и ефективни. Те

също така имат заоблени краища и гребени за

предотвратяване на възпаляването на кожата.

iF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2016 г.

Тример за брада серия 5000iF – НАГРАДА ЗА

ДИЗАЙН ЗА 2016 г.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

Носител на награда Red Dot за 2016 г.

Тример за брада серия 5000Носител на награда Red

Dot за 2016 г.



Тример за набола брада BT5205/16

Спецификации

Подстригваща система

Прецизност (стъпка): От 0,2 мм

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Зъби, които не драскат кожата: За повече удобство

Създайте стила, който желаете

Множество настройки на дължината: 17 вградени

настройки за дължина

Аксесоари

Гребен: Вграден гребен за повдигане на космите

Поддръжка: Четка за почистване

Лесна употреба

Почистване: Може да се мие изцяло

Колело за увеличаване: Лесно регулиране на

настройките

Дисплей: Светлинен индикатор

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Дизайн

Дизайн: Хромирано покритие

Дръжка: Облицована дръжка

Захранване

Време на работа: 70 минути

Зареждане: 1-часово пълно зареждане

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

2 години гаранция

Не се нуждае от смазване
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