
 

Αδιάβροχο τρίμερ για

γένια

Beardtrimmer series

5000

  Ρυθμίσεις ακριβείας 0,2 χιλ.

Μεταλλικό τρίμερ δύο όψεων

60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1

ώρας

 

BT5270/32

Κορυφαία ακρίβεια
Τρίμερ για τα γένια με βήματα μόλις 0,2 χιλιοστών

Τριμάρετε ή περιποιηθείτε τις μικρές περιοχές με το τρίμερ δύο όψεων. Κλειδώστε τη

ρυθμιστική ροδέλα του τρίμερ στο μήκος που θέλετε από 0,4 χιλ. έως και 10 χιλ.

Ακρίβεια

Τριμάρισμα από 0,4 έως 10 χιλιοστά με ρύθμιση μήκους ανά 0,2 χιλιοστά

Ο δακτύλιος ζουμ κλειδώνει στην επιθυμητή ρύθμιση μήκους

Τρίμερ δύο όψεων, 32 χιλ. και 15 χιλ., για τέλειες λεπτομέρειες

Η ρύθμιση 0,4 χιλιοστών σάς χαρίζει αξύριστο look 3 ημερών καθημερινά

Απόδοση φιλική προς την επιδερμίδα

Λεπίδες υψηλής απόδοσης, φιλικές προς το δέρμα, για άψογο τριμάρισμα

Εύκολη χρήση

100% αδιάβροχο, για εύκολο καθαρισμό

Η χτένα για τα γένια εξασφαλίζει απόλυτα ομοιόμορφο τριμάρισμα

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν απαιτείται λίπανση

60 λεπτά αυτονομίας με φόρτιση 1 ώρας. Χρησιμοποιείται και με καλώδιο.
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Χαρακτηριστικά

Ακρίβεια 0,2 χιλιοστών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος κοπής με απόλυτη

ακρίβεια, για να έχετε ακριβώς το αποτέλεσμα που

θέλετε. Οι ρυθμίσεις μήκους αυξάνονται ανά 0,2 χιλ.

μεταξύ 0,4 χιλ. και 1 χιλ., ανά 0,5 χιλ. μεταξύ 1 χιλ.

και 5 χιλ., και ανά 1 χιλ. μεταξύ 5 χιλ. και 10 χιλ.

Έτσι, έχετε απόλυτη ακρίβεια και πλήρη έλεγχο.

17 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα

Για να επιλέξετε μήκος τριμαρίσματος, γυρίστε

απλώς τη ρυθμιστική ροδέλα που βρίσκεται στη λαβή,

μέχρι να εμφανιστεί το μήκος που θέλετε. Τότε, το

μήκος αυτό θα κλειδώσει, προσφέροντάς σας

ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβείας.

Τρίμερ δύο όψεων

Αφαιρώντας τη ρυθμιζόμενη χτένα, θα δείτε ένα

τρίμερ ακριβείας δύο όψεων. Στη μία όψη υπάρχει

ένα τρίμερ υψηλών επιδόσεων 32 χιλ. και στην άλλη

όψη ένα πλατύ τρίμερ ακριβείας 15 χιλ., το οποίο

είναι ιδανικό για τις μικρές περιοχές κάτω από τη

μύτη ή γύρω από το στόμα. Είναι σχεδιασμένο για να

σας προσφέρει βαθύ ξύρισμα και, ταυτόχρονα, να

προστατεύει την επιδερμίδα σας. Χάρη στο μικρό

μέγεθος και την κλίση που διαθέτει, μπορείτε να

βλέπετε τις κινήσεις σας, όταν σχηματίζετε λεπτές

γραμμές ή περιποιείστε μικρές περιοχές.

Υψηλή απόδοση, φιλικό προς το δέρμα

Οι ατσάλινες λεπίδες τρίβονται ελαφρά η μία πάνω

στην άλλη κι έτσι ακονίζονται καθώς εσείς

τριμάρετε! Οι λεπίδες παραμένουν εξαιρετικά

κοφτερές ώστε να κόβουν τις τρίχες σωστά και

αποτελεσματικά, αλλά έχουν στρογγυλεμένα άκρα και

χτένες ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα.

100% αδιάβροχο

Για να καθαρίσετε την κεφαλή του τρίμερ, ξεπλύνετέ

την απλώς κάτω από τη βρύση.

Χτένα για τα γένια

Ο σχεδιασμός της χτένας για τα γένια σάς

προσφέρει περισσότερο έλεγχο για απόλυτα

ομοιόμορφο τριμάρισμα.

Άψογα γένια τριών ημερών, κάθε μέρα

Για τέλεια γένια 3 ημερών, χρησιμοποιήστε τη

μικρότερη ρύθμιση μήκους του τρίμερ, δηλαδή 0,4 χιλ.

Για πιο μακριά, αλλά περιποιημένα γένια, επιλέξτε

απλώς την ανάλογη ρύθμιση μήκους.

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από διεθνή εγγύηση 2 ετών, είναι συμβατά με τις

τάσεις δικτύου όλων των χωρών και δεν

χρειάζονται ποτέ λίπανση.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού

Χτένα οδηγός: Και

Ευκολία στη χρήση

Καθάρισμα: 100% αδιάβροχο

Διάρκεια μπαταρίας: Χρόνος λειτουργίας 60 λεπτά με

φόρτιση 1 ώρας

Λειτουργία: Με και χωρίς καλώδιο

Ακρίβεια

Ρυθμίσεις μήκους: 17 ρυθμίσεις μήκους από 0,4 χιλ.

έως 10 χιλ.

Ρεύμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Σέρβις

Εγγύηση: Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Κατηγοριοποίηση

Κοπτικές μηχανές: BeardTrimmer5000
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