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precyzyjne ustawienia co
0,2 mm

Dwustronny trymer wykonany z
metalu

60 min działania po 1 godz.
ładowania

 

BT5270/32

Doskonała precyzja
Trymer do brody z regulacją co 0,2 mm

Możesz z łatwością przestawić się z przycinania na modelowanie dzięki

dwustronnemu trymerowi. Wystarczy zablokować pokrętło trymera na wybranym

precyzyjnym ustawieniu: od 0,4 mm do 10 mm.

Precyzja

Stopniowe przycinanie od 0,4 mm do 10 mm co 0,2 mm

Kółko ustawień długości blokuje wybrane ustawienie

Dwustronny trymer: końcówki 32 mm i 15 mm ułatwiające dokładne golenie

Możliwość ustawienia długości zarostu na 0,4 mm daje efekt 3-dniowego zarostu

Działanie łagodne dla skóry

Delikatne i niezwykle wydajne ostrza trymera zapewniają idealne przycinanie

Wygodne użytkowanie

100% wodoodporność gwarantuje wygodę czyszczenia

Nasadka do brody zapewnia idealnie równomierne przycinanie

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć, brak konieczności dodatkowej

konserwacji.

60 minut działania po 1 godzinie ładowania; możliwość podłączenia do sieci
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Zalety

Precyzja — 0,2 mm

Możesz dostosować długość przycinania z

dużą dokładnością, aby uzyskać żądaną

długość. Odstępy pomiędzy ustawieniami to

0,2 mm w zakresie od 0,4 do 1 mm, 0,5 mm w

zakresie od 1 do 5 mm oraz 1 mm w zakresie od

5 do 10 mm. Gwarantują one doskonałą

precyzję i kontrolę.

17 blokowanych ustawień długości

Aby ustawić preferowaną długość przycinania,

wystarczy obracać kółko ustawień długości na

uchwycie do momentu wyświetlenia się

żądanej długości. Zostaje ona zablokowana, co

umożliwia precyzyjne, równe przycinanie.

Dwustronny trymer

Pod nasadką grzebieniową o regulowanej

długości znajduje się dwustronny precyzyjny

trymer. Jedna strona to niezwykle wydajny

trymer o szerokości 32 mm. Po drugiej stronie

znajduje się precyzyjny trymer o szerokości

15 mm, który doskonale nadaje się do

przycinania włosów na małych

powierzchniach, np. pod nosem lub wokół ust.

Został zaprojektowany tak, aby przycinać

włosy bardzo krótko, chroniąc jednocześnie

skórę, a jego niewielkie rozmiary i wygięta

konstrukcja ułatwiają śledzenie ruchów

podczas tworzenia cienkich linii i

dopracowywania detali.

Delikatny i niezwykle wydajny

Stalowe ostrza delikatnie ocierają się o siebie,

co sprawia, że ostrzą się podczas przycinania!

Pozostają idealnie ostre, dzięki czemu zawsze

dokładnie i skutecznie tną włosy.

Jednocześnie końcówki ostrzy i nasadki

grzebieniowe są zaokrąglone, co zapobiega

podrażnieniom skóry.

100-procentowa wodoodporność

Aby wyczyścić głowicę trymera, wystarczy

opłukać ją pod kranem.

Nasadka grzebieniowa do brody

Konstrukcja nasadki grzebieniowej do brody

daje większą kontrolę, która umożliwia

przycinanie brody z idealną dokładnością.

Idealny efekt 3-dniowego zarostu

Jeżeli chcesz uzyskać idealny efekt 3-

dniowego zarostu, użyj najkrótszego

ustawienia trymera — 0,4 mm. Doskonale

przyciętą, dłuższą brodę uzyskasz, ustawiając

żądaną długość.

Trwałość

Firma Philips udziela 2-letniej gwarancji na

ten trymer. Wszystkie produkty do stylizacji

męskiego zarostu cechują się wysoką

trwałością. Nie trzeba ich konserwować i mają

uniwersalny zakres napięć.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Nasadka grzebieniowa

Łatwa obsługa

Czyszczenie: 100% wodoodporności

Czas pracy akumulatora: 60 minut pracy po 1

godzinie ładowania

Działanie: Działanie sieciowe i akumulatorowe

Precyzja

Ustawienia długości: 17 długości, od 0,4 mm

do 10 mm

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: 2 lata gwarancji

Kategoria

Trymery: Trymer do brody 5000
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