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5000

 
0,2 mm:n tarkkuus

Kokometallinen kaksipuolinen
trimmeri

1 h latauksella 60 min
käyttöaikaa

 

BT5270/32

Täydellisen tarkka
Partatrimmeri, jonka ajopituutta voi säätää 0,2 mm:n välein

Kaksipuolisella ja käännettävällä trimmerillä voit helposti siirtyä trimmauksesta

viimeistelyyn. Aseta vain trimmeri haluamaasi pituuteen 0,4–10 mm.

Tarkka

Trimmaa 0,4–10 mm:n tarkkuudella jopa 0,2 mm:n välein

Zoomausrengas lukittuu valittuun pituusasetukseen

Kaksipuolinen trimmeri: 32 mm:n ja 15 mm:n tarkat trimmerit

Kolmen päivän sänki 0,4 mm:n pituusasetuksella

Ihoystävällinen kokemus

Hellävaraiset, mutta tehokkaat terät takaavat täydellisen lopputuloksen

Helppokäyttöinen

Täysi vedenkestävyys helpottaa puhdistamista

Ohjauskampa varmistaa tasaisen lopputuloksen

Kahden vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä

Tunnin latauksella 60 minuuttia johdotonta käyttöä
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Kohokohdat

0,2 mm:n tarkkuus

Leikkauspituudeksi voi asettaa 0,4–1 mm

tarkasti 0,2 mm:n välein. Leikkauspituudessa

1–5 mm säätöväli on 0,5 mm, ja pituudessa 5–

10 mm säätöväli on 1 mm. Saat niin tarkan

tuloksen kuin haluat.

17 lukittavaa pituusasetusta

Voit valita haluamasi pituusasetuksen

kääntämällä zoomausrengasta, kunnes

näytössä näkyy valitsemasi pituus. Valinta

lukittuu, joten saat tarkan ja tasaisen

lopputuloksen.

Kaksipuolinen trimmeri

Säädettävän kamman voi irrottaa, ja sen alta

paljastuu kaksipuolinen tarkkuustrimmeri.

Yhdellä puolella 32 mm:n tehokas trimmeri.

Kun se käännetään, toisella puolella on

15 mm:n tarkkuustrimmeri ahtaiden kohtien,

kuten nenän ja suun ympäristön

trimmaamiseen. Se leikkaa tarkasti, mutta

hellävaraisesti, ja pieni koko ja kulmikas

muotoilu helpottavat tarkkojen linjojen ja

yksityiskohtien muotoilussa.

Hellävaraista suorituskykyä

Teräksiset terät koskettavat kevyesti toisiaan ja

teroittuvat samalla, kun trimmaat! Terät pysyvät

erittäin terävinä, minkä ansiosta karvojen

ajaminen on siistiä ja tehokasta. Pyöristetyt

terien päät ja kammat puolestaan estävät

ihonärsytystä.

Täysin vedenkestävä

Puhdista trimmeri juoksevalla vedellä.

Ohjauskampa parralle

Ohjauskampa parantaa ajotarkkuutta, parantaa

laitteen hallintaa ja antaa tasaisen

lopputuloksen.

Täydellinen kolmen päivän parta

Jos haluat ajaa kolmen päivän sängen, käytä

0,4 mm:n pituusasetusta. Valitse pidempää

partaa varten haluamasi pidempi pituusasetus.

Kestävä

Philips myöntää trimmerille kahden vuoden

takuun, sillä se on tehty kestämään. Laitetta ei

tarvitse öljytä, ja se on yhteensopiva eri

maiden verkkovirtajännitteiden kanssa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja

Kampa

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: 100 % vedenkestävä

Akun käyttöaika: Tunnin latauksella 60

minuuttia käyttöaikaa

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Tarkka

Pituusasetukset: 17 pituusasetusta 0,4–10 mm

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Luokitus

Trimmerit: BeardTrimmer5000
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