
 

Skægtrimmer med
trimmekam til langt skæg

Beardtrimmer series 5000

 
40 længder (0,4 til 20 mm)

Jævn trimning med Lift & Trim
PRO

90 min. brug/1 times opl.

Trimmekam til længere skæg
(10-20 mm)

 

BT5502/15

Jævn trimning med et enkelt strøg
Trimmer med 2x større præcision takket være Lift & Trim PRO-

systemet*

Philips 5000-serien giver en effektiv trimning med et jævnt og nøjagtigt resultat.

Dette er takket være Lift & Trim PRO-systemet, der løfter hårstråene, så de

dobbeltslebne knivblade nemmere kan komme til og dermed give en jævn

trimning i et enkelt strøg. Denne model har 40 længdeindstillinger fra 0,4 til 20

mm. Trimmekam og opbevaringsetui medfølger.

Ensartede trimmeresultater

Løfter liggende skægstrå til den optimale snitposition

Præcis og skarp trimning med selvslibende metalblade

Præcis styling

Trimmekam til længere skæg

Justerbare præcisionstrin til alle former for skæg

Nem at anvende

Batteriindikator, så du hurtigt kan se batteriniveauets status

90 minutters brug efter 1 times opladning

100 % vandtæt for nem og grundig rengøring

2 års garanti og designet til at holde længe
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Vigtigste nyheder

Løfter liggende skægstrå til den optimale

snitposition

Trim præcist, jævnt og hurtigt i et enkelt strøg

takket være det indbyggede Lift & Trim PRO-

system. Systemet løfter det enkelte skægstrå til

den optimale snitposition.

Præcis og skarp trimning med selvslibende

metalblade

De rustfrie stålblade er dobbeltslebne og

skærer igennem selv den kraftigste skægvækst.

De sliber sig selv ved, at de børstes let mod

hinanden, så du behøver ikke udskifte bladene

eller smøre dem med olie i trimmerens levetid.

Trimmekam til længere skæg

Få den skægstil, du ønsker, ved at justere

kammene med zoomhjulet til den ønskede

trimmelængde. Brug den korte trimmekam til

længdeindstillinger fra 0,4 til 10 mm eller den

lange trimmekam til længdeindstillinger fra 10

til 20 mm. Opbevar derefter alt praktisk i det

bløde etui.

Justerbare præcisionstrin til alle former for

skæg

Trin på 0,2 mm mellem 0,4 og 2 mm for en

nøjagtig kort skægstil, trin på 0,5 mm mellem 2

og 5 mm for at få jævne tredagesstubbe, trin på

1 mm over 5 mm for vedligeholdelse af langt

skæg.

90 minutters brug efter 1 times opladning

Få 90 minutters kraftfuld, ledningsfri brug efter

1 times opladning. Du kan også bruge

trimmeren, når den lader op, eller med

hurtigopladningsfunktionen, der giver dig

batteri nok til en hel trimning efter kun 5

minutters opladning.

100 % vandtæt for nem og grundig rengøring

Du rengør nemt din vandtætte skægtrimmer

ved at skylle den grundigt under vandhanen.

Batteriindikator, så du hurtigt kan se

batteriniveauets status

Batteriindikatoren viser, når batteriet til

trimmeren er løbet tør for strøm, lades op eller

er ladet helt op.

2 års garanti og designet til at holde længe

Philips’ skægtrimmerserie 5000 er omfattet af

to års global garanti. Vores trimmere er

fremstillet til at holde. Du behøver aldrig at

smøre din trimmer, og den er kompatibel med

alle de forskellige elektriske standarder i

verden.
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Specifikationer

Klippesystem

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Længdeindstillinger: 0,4-20 mm

Præcision (interval): Fra 0,2 mm

Antal længdeindstillinger: 40

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Display: Batteriindikator

Betjening: Brug med og uden ledning

Rengøring: Vaskbar

Strøm

Batteritype: NiMH

Driftstid: Op til 90 minutter

Opladning: Fuld opladning på 1 time,

Lynopladning på 5 min.

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Service

2 års garanti

Olie ikke nødvendigt

Tilbehør

Kam: Lift & Trim-kam, Lang skægkam

Etui: Opbevaringsetui
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