
 

Aparat de tuns
barba

Beardtrimmer series
5000

 
Setări de precizie de 0,2 mm

Lame metalice cu auto-ascuţire

Utilizare până la 90 min/
încărcare 1 h

Sistem Lift & Trim PRO

 

BT5502/15

Tuns uniform la o singură trecere
De 2 ori mai multă precizie cu sistemul Lift & Trim PRO

Tunsul precis şi uniform pe care îl vrei pentru a crea aspectul unei bărbi de 3 zile

sau aspectul de barbă scurtă sau lungă. Sistemul nostru inovator Lift & Trim PRO

ridică firele de păr până la nivelul lamelor cu tăiş dublu pentru un tuns uniform, la o

singură trecere.

Tuns uniform

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Lame cu ascuţire automată pentru întreţinere zero

Aranjare precisă

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Trepte de precizie pentru fiecare barbă

Uşor de utilizat

Indicatoarele arată când bateria are un nivel scăzut, este descărcată, încărcată sau se

încarcă

Utilizare fără fir timp de până la 90 min.

Curăţare uşoară, dar temeinică

2 ani garanţie
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Repere

Sistem Lift & Trim PRO

Barba scurtă nu are nicio şansă. Sistemul

Lift&Trim Pro prinde toate firele de păr lipite de

piele şi le ridică la lame pentru a le tăia precis,

fiind totodată un aparat de tuns ideal şi pentru

bărbile lungi.

Lame metalice cu auto-ascuţire

Adecvate chiar şi pentru părul cel mai gros,

lamele cu tăiş dublu garantează contururi

precise şi tundere superioară de fiecare dată.

Nu este nevoie de lubrifiere sau lame de

schimb.

40 setări pentru lungime blocabile

Taie exact la lungimea dorită. Doar roteşte

butonul de precizie la una dintre cele 40 de

setări de lungime între 0,4 şi 10 mm, în trepte

de 0,2 mm.

Precizie personalizabilă

Personalizează-ţi rutina de îngrijire cu trepte

de precizie pentru aranjarea oricărei bărbi. Ai la

dispoziţie trepte de 0,2 mm pentru lungimi

între 0,4 şi 2 mm pentru aranjarea bărbilor

scurte, trepte de 0,5 mm pentru lungimi între 2

şi 5 mm pentru un aspect uniform de barbă de

3 zile şi trepte de 1 mm pentru lungimi de

peste 5 mm pentru întreţinerea bărbilor lungi.

Utilizare: 90 min. fără fir/nelimitat cu fir

Nu lăsa cablul aparatului de tuns pentru

aspect nebărbierit să te încurce – o încărcare

de 1 oră asigură până la 90 de minute de

îngrijire fără fir. Sau lasă aparatul conectat la

priză pentru tundere neîntreruptă. Funcţia de

încărcare rapidă în 5 minute îţi oferă suficientă

energie pentru un tuns.

100 % rezistent la apă

Fiind 100 % rezistent la apă, aparatul de tuns

barba poate fi clătit sub jet de apă pentru o

curăţare temeinică şi uşoară.

Indicatoare pentru baterie

Indicatoarele bateriei din acest aparat de tuns

te anunţă care este starea bateriei: nivel

scăzut, descărcată, se încarcă sau este

încărcată. În acest fel, poţi încărca aparatul de

tuns la timp şi complet, astfel încât să nu ţi se

descarce bateria în mijlocul tunsului.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

construite să dureze. Acestea vin cu o garanţie

de 2 ani, nu necesită lubrifiere şi sunt

compatibile cu toate sursele de tensiune

internaţionale.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Gama setărilor de lungime: 0,4-20 mm

Precizie (dimensiunea paşilor): De la 0,2 mm

Numărul setărilor de lungime: 40

Uşor de utilizat

Inel de reglare: Reglarea cu uşurinţă a setărilor

de lungime

Afişaj: Indicator baterie

Funcţionare: Utilizare cu fir şi fără fir

Curăţare: Complet lavabil

Alimentare

Tip de baterie: NiMH

Durată de funcţionare: Până la 90 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

încărcare rapidă în 5 min

Tensiune automată: 100-240 V

Service

Garanţie de 2 ani

Nu este necesară lubrifierea

Accesorii

Pieptene: Pieptene Lift & Trim, Pieptene

pentru barbă lungă

Husă: Husă
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