
 

Partatrimmeri
tarkkuustrimmerillä

Beardtrimmer series
5000

 
40 pituusasetusta (0,4–20 mm)

Lift & Trim PRO - tasainen
muotoilu

90 min johdoton käyttö/1
tunnin lataus

Tarkkuustrimmeri, latausteline

 

BT5515/15

Tasainen tulos yhdellä vedolla
Trimmaa kaksi kertaa tarkemmin Lift & Trim PRO -

järjestelmällä*

Philips 5000 -sarja tarjoaa tehokasta trimmausta ja tarkkoja tuloksia. Lift & Trim

PRO -järjestelmä kohottaa partakarvat niin, että kaksoisteroitetut terät pystyvät

leikkaamaan paremmin ja tasaisemmin yhdellä vedolla. Tässä mallissa on 40

pituusasetusta välillä 0,4–20 mm ja malliin sisältyy tarkkuustrimmeri,

trimmauskampa, latausteline ja kova säilytyskotelo.

Tasainen trimmaustulos

Kohottaa partakarvat ihanteelliseen asentoon ajoa varten

Tarkkaa ja terävää trimmausta itseteroittuvilla metalliterillä

Tarkkuustrimmeri ja latausteline

Tarkkaa muotoilua

40 pituusasetusta, 0,4–20 mm

Tarkat mukautettavat säädöt kaikille partatyyleille

Helppokäyttöinen

Merkkivalosta näkee nopeasti akun lataustason

90 minuutin johdoton käyttö tunnin latauksella

100 % vedenkestävä – helppo puhdistaa huolella

Kahden vuoden takuu ja kestävä laatu



Partatrimmeri tarkkuustrimmerillä BT5515/15

Kohokohdat

Kohottaa partakarvat ihanteelliseen

asentoon ajoa varten

Trimmaa tarkasti, tasaisesti ja nopeasti yhdellä

vedolla sisäisen Lift & Trim PRO -järjestelmän

avulla. Järjestelmä kohottaa partakarvat

ihanteelliseen asentoon ajoa varten.

Tarkkaa ja terävää trimmausta

itseteroittuvilla metalliterillä

Kaksoisteroitetut terät ovat ruostumatonta

terästä ja ne leikkaavat tiheämpääkin partaa.

Ne teroittuvat itse pyyhkiytyessään kevyesti

toisiaan vastaan. Siten teriä ei tarvitse vaihtaa

eikä öljytä trimmerin koko käyttöiän aikana.

40 pituusasetusta, 0,4–20 mm

Säädä kampoja zoomausrenkaalla, niin saat

juuri haluamasi trimmauspituuden ja

partatyylin. Käytä lyhyttä trimmauskampaa

0,4–10 mm:n pituusasetuksille ja pitkää

trimmauskampaa 10–20 mm:n asetuksille.

Tarkat mukautettavat säädöt kaikille

partatyyleille

Saat tarkan lyhyen partatyylin, kun 0,4–2

mm:n pituuksilla säätöväli on 0,2 mm ja 2–5

mm:n pituuksilla 0,5 mm. Yli 5 mm pituuksilla

on 1 mm:n säätöväli pidemmän parran

hoitamiseen.

Tarkkuustrimmeri ja latausteline

Trimmaa viikset tai tarkat yksityiskohdat ja

reunat hankalistakin paikoista

tarkkuustrimmerin avulla. Muotoile pidempi

parta trimmauskamman avulla ja lataa

trimmeri sitten lataustelineessä. Säilytä

kaikkea kovassa säilytyskotelossa, joka on

kätevä myös matkoilla.

90 minuutin johdoton käyttö tunnin

latauksella

Edistyneellä litiumioniakulla saat 90 minuuttia

tehokasta johdotonta käyttöä tunnin

latauksella. Voit käyttää trimmeriä myös sen

latautuessa – ja pikalataustoiminnolla saa jo

viiden minuutin latauksella tarpeeksi virtaa

kokonaiseen trimmaukseen.

100 % vedenkestävä – helppo puhdistaa

huolella

Voit puhdistaa vedenkestävän partatrimmerin

helposti huuhtelemalla sen huolellisesti

vesihanan alla.

Merkkivalosta näkee nopeasti akun

lataustason

Merkkivalo näyttää milloin trimmerin akku on

tyhjä, latautumassa tai täynnä.

Kahden vuoden takuu ja kestävä laatu

Philips Series 5000 ‑partatrimmereillä on

kahden vuoden maailmanlaajuinen takuu.

Trimmerimme on suunniteltu kestämään. Niitä

ei tarvitse öljytä ja ne ovat yhteensopivia

kaikkien sähköteknisten standardien kanssa

ympäri maailmaa.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Pituusasetusalue: 0,4–20 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 0,2 mm

Pituusasetusten määrä: 40

Helppokäyttöinen

Zoomausrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Näyttö: Latauksen ilmaisin

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 90 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto

2 vuoden takuu

Ei voitelua

Lisätarvikkeet

Kampa: Lift & Trim -ohjauskampa,

Ohjauskampa pitkän parran ajoon

Mukana tarkkuustrimmeri

Teline: Latausteline

Pussi: Ylellinen pussi

 

* *vrt. Philips BT3000
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