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Beardtrimmer series
5000

 
0,2 mm tikslumo nustatymai

Metaliniai peiliukai

70 min. veikia be laido / 1 h
krovimas

Integruotos plaukelius
keliančios šukos

 

BT5205/16

Tikslus kirpimas be pastangų
Dinamiška barzdos kreiptuvo sistema tiksliam rezultatui

Naudodamiesi šiuo kirptuvu su metaliniais peiliukais tiksliai suformuosite 3 dienų

barzdelę, trumpą barzdelę ar ilgą barzdą. Naujai integruotos plaukelius

pakeliančios šukos leidžia pasiekti puikių rezultatų per vieną kirpimą

Kirpimas be pastangų

Pakelia plaukelius iki peiliuko lygmens tiksliam rezultatui

Nukreipia plaukelius link kirptuvo, todėl kirpimas nereikalauja didelių pastangų

Dvipusiai peiliukai greitesniam kirpimui*

Tobula 3 dienų barzdelė

Nešiokite tobulą 3 dienų barzdelę kasdien naudodami 0,4 mm nustatymą

Švelnus odai modeliavimas

Švelnūs odai, veiksmingi kirptuvo peiliukai – tobulas kirpimas

Paprasta naudoti

17 fiksuojamų ilgio nustatymų, 0,4–7 mm su 0,2 mm tikslumu

70 minučių naudojimas įkrovus 1 valandą arba įjungus į tinklą

100 % atsparus vandeniui, kad būtų lengva valyti

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia sutepti
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Ypatybės

Dinamiška barzdos kreiptuvo sistema

Dinamiška barzdos kreiptuvo sistema su

integruotomis plaukelių pakėlimo šukomis

pakelia plaukelius iki peiliukų lygmens bei

leidžia pasiekti puikių rezultatų per vieną

kirpimą ir tiksliai suformuoti 3 dienų barzdelę,

trumpą barzdelę ar ilgą barzdą.

Integruotos plaukelius pakeliančios šukos

Nukerpa šerelius per vieną kartą ir nedirgina

odos. Integruotos plaukelių pakėlimo šukos

pakelia plaukelius iki peiliukų lygmens bei

leidžia pasiekti puikių rezultatų per vieną

kirpimą

Metaliniai peiliukai

Šis kirptuvas turi dvipusius metalinius

peiliukus, todėl plaukelius nukirpsite greičiau.

17 fiksuojamų ilgio nustatymų

Pasirinkite pageidaujamą kirpimo ilgį tiesiog

sukdami didinimo ratuką rankenėlėje, kol bus

parodytas pageidaujamas ilgio nustatymas

0,4–7 mm su 0,2 mm tikslumu. Jūsų

pasirinktas ilgis bus užfiksuotas ir galėsite

koreguoti arba kirpti.

Naudojama su laidu ir be laido

Kraukite barzdaskutę 1 val. ir naudokite ją 70

min. be laido. Jei kerpant reikia daugiau galios,

tiesiog įjunkite barzdaskutę į tinklo lizdą. Šį

kirptuvą galima naudoti su laidu ir be laido.

100 % atsparus vandeniui

Kruopščiai išvalykite vandeniui atsparią

barzdakirpę nuskalaudami ją po tekančiu

vandeniu.

Odai nekenkiantys peiliukai

Nuolat mėgaukitės nepriekaištingu ir saugiu

kirpimu. Plieniniai barzdaskutės peiliukai

švelniai liečiasi vienas su kitu ir pasigalanda

jums naudojantis prietaisu, todėl išlieka ypač

aštrūs ir veiksmingi. Suapvalinti peiliukų

galiukai ir šukos nedirgins odos.

„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO

DIZAINĄ 2016 m.

„Beardtrimmer series 5000“ barzdakirpė„iF“

APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016

m.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

„Beardtrimmer series 5000“ barzdakirpė2016

m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Tikslumas (intervalų dydis): Nuo 0,2 mm

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Nebraižantys dantukai: Patogiau

Susikurkite norimą išvaizdą

Ilgio nustatymų skaičius: 17 integruotų ilgio

nustatymų

Priedai

Šukos: Integruotos plaukelius keliančios šukos

Priežiūra: Valymo šepetys

Lengva naudoti

Valymas: Visiškai plaunamas

Didinimo žiedas: Lengvai reguliuojami ilgio

nustatymai

Ekranas: Akumuliatoriaus lemputė

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Konstrukcija

Apdaila: Chromuota apdaila

Rankenėlė: Minkšta rankena

Maitinimas

Veikimo laikas: 70 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Nereikia tepti alyva

 

* Palyginti su „Philips“ pirmtakais

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.
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