
 

Zastřihovač vousů

Beardtrimmer series
5000

 
přesné 0,2mm nastavení

Samoostřicí kovové břity

Používání až 90 minut/ 1 h
nabíjení

Systém Lift & Trim PRO

 

BT5502/15

Jeden tah, rovný střih
2x přesnější díky systému Lift & Trim PRO

Rovnoměrné a přesné zastřižení, jaké chcete, když si pěstujete třídenní strniště či

vzhled s krátkými nebo dlouhými vousy. Náš inovativní systém Lift & Trim PRO

vousy zvedne, aby byly na úrovni břitů s dvojitým ostřím – k rovnoměrnému

zastřižení pak stačí jediné přejetí.

Rovnoměrné zastřižení

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Samoostřicí břity s nulovou údržbou

Přesné tvarování

Přizpůsobení různým nastavením délky

Přesné stupňování pro každý styl vousů

Snadné použití

Kontrolky podávají informace o nabíjení, plném nebo nízkém stavu baterie

Bezdrátové použití po dobu až 90 minut

Snadné, ale důkladné čištění

Nákup krytý zárukou



Zastřihovač vousů BT5502/15

Přednosti

Systém Lift & Trim PRO

Strniště nemá žádnou šanci. Systém Lift&Trim

Pro zachytí všechny ležící chlupy a zdvihá je

směrem k břitům pro zajištění přesného

zastřižení. Stále se však jedná o ideální

zastřihovač i pro dlouhé vousy.

Samoostřicí kovové břity

Břity s dvojitým ostřím jsou vhodné i pro to

nejhustší ochlupení a garantují přesné okraje

a špičkové zastřižení při každém použití. Břity

není nutné mazat ani měnit.

40 uzamykatelných nastavení délky

Zastřihujte přesně na požadovanou délku. Stačí

otočit přesným číselníkem na jedno ze

40 nastavení délky v rozsahu 0,4–10 mm

v krocích po 0,2 mm.

Přesné nastavení s možností úpravy

Přizpůsobená péče o vzhled díky přesnému

stupňování pro každý styl vousů. K dispozici

máte rozsah 0,4–2 mm v krocích po 0,2 mm

pro úpravu krátkých vousů, rozsah 2–5 mm

v krocích po 0,5 mm pro rovnoměrné 3denní

strniště a nastavení v krocích po 1 mm při délce

nad 5 mm pro úpravu delších vousů.

90 min provozu s kabelem / bez kabelu

Přestaňte se zamotávat do kabelů zastřihovače

strniště – hodinové nabití zajistí až 90 minut

bezdrátové péče o vzhled. Kabel můžete také

nechat připojený a zastřihovat nepřetržitě.

Funkce rychlého pětiminutového nabití zajistí

dostatek energie na jedno zastřižení.

100% vodotěsný

Zastřihovač vousů je 100% voděodolný a lze

ho snadno a důkladně čistit jednoduchým

opláchnutím pod tekoucí vodou.

Indikátory baterie

Indikátory baterie v tomto zastřihovači vám

oznámí stav baterie: nízká, vybitá, plná baterie

či nabíjení. Díky tomu vždy zastřihovač

nabijete plně a včas, takže se vám uprostřed

holení baterie nevybije.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou

velmi odolné. Mají 2letou záruku, nikdy je

nemusíte promazávat a jsou kompatibilní se

všemi běžně používanými napětími.



Zastřihovač vousů BT5502/15

Specifikace

Střihací systém

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Rozsah nastavení délky: 0,4 až 20 mm

Přesnost (velikost kroků): Od 0,2 mm

Počet nastavení délky: 40

Snadné použití

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení

délky

Displej: Indikátor baterie

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Čištění: Plně omyvatelný

Spotřeba

Typ baterie: NiMH

Doba chodu: Až 90 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

2letá záruka

Není třeba mazat

Příslušenství

Hřeben: Hřeben Lift & Trim, Hřeben na delší

vous

Pouzdro: Pouzdro pro skladování
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