
 

Aparat de tuns

Beardtrimmer series
5000

 
Setări de precizie de 0,2 mm

Lame integral din metal

Utiliz. fără fir 70 min/încărc. 1h

Pieptene integrat ridicare fire

 

BT5205/16

Tundere uniformă, fără efort
Sistem de ghidare dinamic pentru barbă, pentru rezultate

uniforme

Acest aparat de tuns cu lame metalice te ajută să obţii exact barba scurtă cu

aspect de 3 zile sau barba lungă pe care o doreşti. Noul pieptene integrat ridică

firele de păr, pentru a oferi rezultate uniforme după o singură trecere a aparatului

Tundere fără efort

Ridică firele de păr până la nivelul lamei pentru rezultate uniforme

Ghidează firele de păr spre dispozitivul de tăiere pentru tuns fără efort

Lamele au tăiş dublu pentru tundere mai rapidă*

Barbă cu aspect de 3 zile

Menţine-ţi barba perfectă cu aspect de 3 zile, utilizând în fiecare zi setarea de 0,4

mm

Performanţă delicată cu pielea

Lame de înaltă performanţă, delicate cu pielea, pentru tunderea perfectă

Uşor de utilizat

17 setări pentru lungime blocabile, 0,4 - 7 mm cu precizie de 0,2 mm

70 minute de utilizare după o încărcare de 1 oră sau ţine-l conectat la priză

100% rezistent la apă pentru curăţare uşoară şi riguroasă

Garanţie de 2 ani



Aparat de tuns BT5205/16

Repere

Sistem de ghidare dinamic pt barbă

Sistemul de ghidare dinamic pentru barbă, cu

ajutorul pieptenului integrat pentru ridicarea

firelor de păr, ridică firele până la nivelul

lamelor pentru rezultate uniforme de tuns şi îţi

permite să obţii exact aspectul nebărbierit de 3

zile, barba scurtă sau barba lungă pe care o

doreşti.

Pieptene integrat pentru ridicarea firelor

Tunde-ţi barba dintr-o singură mişcare rapidă,

în timp ce eşti delicat cu pielea. Noul nostru

pieptene integrat pentru ridicarea firelor de păr

ridică şi ghidează firele de păr la nivelul

lamelor, pentru un tuns fără efort şi uniform.

Lame integral din metal

Acest aparat de tuns este dotat cu lame

integral din metal, cu tăiş dublu, care taie mai

multe fire la fiecare trecere, pentru un tuns mai

rapid.

17 setări pentru lungime blocabile

Selectează lungimea preferată de tuns, prin

simpla rotire a roţii de reglare de pe mâner,

până când se afişează lungimea pe care o

doreşti între 0,4 - 7 mm, cu precizie de 0,2

mm. Lungimea aleasă este acum „blocată”

pentru un tuns perfect uniform.

Utilizare cu şi fără fir

Încarcă-ţi aparatul de tuns barba pentru 1 oră

pentru a obţine 70 minute de utilizare fără fir.

Dacă ai nevoie de mai multă energie pentru

tuns, poţi să introduci aparatul de tuns în priza

din perete. Acest aparat de tuns a fost conceput

pentru a funcţiona atât fără fir, cât şi conectat

la priză.

100% rezistentă la apă

Clăteşte pur şi simplu sub jet de apă aparatul

de tuns barba rezistent la apă, pentru a-l

curăţa în profunzime.

Lame delicate cu pielea

Obţine un tuns perfect, dar protector, de fiecare

dată. Lamele din oţel ale aparatului de tuns

barba se ating uşor, ascuţindu-se reciproc în

timp ce tund, astfel încât să rămână ascuţite şi

eficiente. Acestea au şi vârfuri şi piepteni

rotunjiţi pentru a ajuta la prevenirea iritaţiilor

pielii.

PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016

Aparat de tuns barba seria 5000PREMIUL iF

PENTRU DESIGN 2016

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.

Premiul Red Dot 2016: câştigător

Aparat de tuns barba seria 5000Premiul Red

Dot 2016: câştigător
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Precizie (dimensiunea paşilor): De la 0,2 mm

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Dinţi care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Creează-ţi stilul dorit

Numărul setărilor de lungime: 17 setări de

lungime integrate

Accesorii

Pieptene: Pieptene integrat ridicare fire

Întreţinere: Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Curăţare: Complet lavabil

Inel de reglare: Reglarea cu uşurinţă a setărilor

de lungime

Afişaj: Led pentru baterie

Funcţionare: Utilizare cu fir şi fără fir

Design

Finisaj: Finisaj cromat

Mâner: Mâner ergonomic

Alimentare

Durată de funcţionare: 70 minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră

Tensiune automată: 100-240 V

Service

2 ani garanţie

Nu este necesară lubrifierea
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