
 

Zastrihávač fúzov

Beardtrimmer series
5000

 
presnosť nastavenia 0,2 mm

Celokovové čepele

70 min. bezšn. použitia/1 h.
nabíjania

Int. hrebeň na zdvíhanie chĺpkov

 

BT5205/16

Bezproblémový rovnomerný strih
Dynamický systém na úpravu brady pre rovnomerný výsledok

Vďaka zastrihávaču s celokovovými čepeľami dosiahnete 3-dňové strnisko, krátku

bradu alebo dlhú bradu presne podľa vašich predstáv. Náš nový integrovaný

hrebeň na zdvíhanie chĺpkov zdvihne chĺpky tak, že rovnomerný strih dosiahnete

jedným ťahom.

Bezproblémové zastrihávanie

Zdvíha chĺpky na úroveň čepele na dosiahnutie rovnomernejších výsledkov

Chĺpky smeruje do rezného nástroja na bezproblémové zastrihnutie

Čepele s dvojitým ostrím na rýchlejšie zastrihávanie*

Dokonalé 3-dňové strnisko

Používajte každý deň nastavenie 0,4 mm a uchovajte si dokonalé 3-dňové strnisko

Výkonný a šetrný k pokožke

Dokonalé zastrihávanie s výkonnými čepeľami šetrnými k pokožke

Jednoduché používanie

17 uzamykacích nastavení dĺžky od 0,4 do 7 mm s presnosťou na 0,2 mm

Doba používania 70 minút po 1 hodine nabíjania alebo sieťové napájanie

100 % vodotesný pre jednoduché a dôkladné čistenie

2-ročná záruka, kompatibilné s napätím na celom svete a nevyžaduje mazanie



Zastrihávač fúzov BT5205/16

Hlavné prvky

Dynamický systém na strihanie brady

Vďaka dynamickému systému na strihanie

brady a integrovanému hrebeňu na zdvíhanie

chĺpkov, ktorý zdvihne chĺpky na dosiahnutie

rovnomerného strihu, získate 3-dňové strnisko,

krátku bradu alebo dlhú bradu presne podľa

vašich predstáv.

Integrovaný hrebeň na zdvíhanie chĺpkov

Zastrihávajte strnisko jedným rýchlym ťahom,

vďaka čomu je táto činnosť jemnejšia k

pokožke. Náš nový integrovaný hrebeň na

zdvíhanie chĺpkov zdvihne chĺpky a navedie

ich správnym smerom na dosiahnutie

rovnomerného strihu bez námahy.

Celokovové čepele

Tento zastrihávač sa dodáva s kovovými

čepeľami s dvojitým ostrím, ktoré zastrihnú pri

každom ťahu viac chĺpkov pre rýchlejšie

zastrihávanie.

17 uzamykacích nastavení dĺžky

Na nastavenie požadovanej dĺžky

zastrihávania iba otočte nastavovacím

kolieskom na rukoväti, až kým sa nezobrazí

požadovaná dĺžka od 0,4 do 7 mm s

presnosťou na 0,2 mm. Vybraná dĺžka je teraz

„uzamknutá“ na presné a rovnomerné

zastrihávanie.

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Nabíjajte svoj zastrihávač brady 1 hodinu a

získajte 70 minút bezšnúrového používania. Ak

počas zastrihávania potrebujete viac energie,

môžete zastrihávač jednoducho pripojiť do

zástrčky. Tento zastrihávač je vhodný na

bezšnúrové použitie aj na sieťové napájanie.

100 % vodotesný

Na dôkladné očistenie svojho vodotesného

zastrihávača brady ho stačí opláchnuť pod

tečúcou vodou.

Čepele ohľad. k pokožke

Získajte dokonalé zastrihávanie, ktoré však

chráni vašu pokožku. Oceľové čepele

zastrihávača brady sa o seba jemne trú, čím sa

počas prevádzky ostria, takže zostanú ostré a

účinné. Tiež majú zaoblené hroty a hrebeňovú

časť, aby nedochádzalo k podráždeniu

pokožky.

OCENENIE iF DESIGN AWARD 2016

Zastrihávač brady série 5000OCENENIE iF

DESIGN AWARD 2016

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Víťaz ocenenia Red Dot 2016

Zastrihávač brady série 5000Víťaz ocenenia

Red Dot 2016
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Technické údaje

Strihací systém

Presnosť (veľkosť krokov): Od 0,2 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Zuby, ktoré nepoškriabu: Pre vyššie pohodlie

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nastavení dĺžky: 17 integrovaných

nastavení dĺžky

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Int. hrebeň na zdvíhanie

chĺpkov

Údržba: Čistiaca kefka

Jednoduché používanie

Čistenie: Plne umývateľný

Nastavovacie koliesko: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Displej: Indikátor stavu batérie

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Dizajn

Povrchová úprava: Pochrómovanie

Telo: Komfortná rukoväť

Príkon

Prevádzková doba: 70 minút

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Servis

Dvojročná záruka

Bez potreby oleja
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