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0,2 mm-es precíziós beállítások

Önélező, fém vágópengék

90 perc vez. nélk. haszn./1 órás
töltés

Lift & Trim PRO rendszer

 

BT5515/15

Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
Kétszer nagyobb pontosság a Lift & Trim PRO rendszerrel

Háromnapos borostájának, hosszú vagy rövid szakállának formázásánál

egyenletes és pontos vágást érhet el innovatív Lift & Trim PRO rendszerünkkel,

amely az egyszeri végighúzást igénylő, egyenletes vágási eredmény érdekében

megemeli a szőrszálakat a kettős élű pengék szintjéig.

Egyenletes vágási eredmény

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

Karbantartást nem igénylő, önélező vágópengék

Precíz szakállvágó a tökéletes körvonalakért

Precíz hajformázás

Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz

Lépésköz minden szakállhoz

Egyszerű használat

Fényjelzés mutatja, hogy a töltöttség alacsony, a készülék lemerült, feltöltődött vagy

éppen töltődik

Akár 90 perc vezeték nélküli használat

Egyszerű, de alapos tisztítás

Garancia a vásárlás védelméért



Szakállvágó BT5515/15

Fénypontok

Lift & Trim PRO rendszer

A borostának esélye sincs. Az Lift&Trim Pro

rendszer összegyűjti az alacsonyan fekvő

szőrszálakat, és a precíz vágás érdekében a

pengék felé emeli őket – miközben hosszú

szakállhoz is ideális vágókészülék.

Önélező, fém vágópengék

A kettős élű vágópengék még a legvastagabb

szőrszálakat is eltávolítják, így minden

alkalommal precíz körvonalakat és kiváló

vágást biztosítanak. Nincs szükség olajra vagy

cserepengékre.

40 rögzíthető hosszbeállítás

Vágja a kívánt hosszra. A 0,2 mm-es

lépésközökkel ellátott precíziós tárcsával

egyszerűen állítsa be a 40 hosszbeállítás

egyikét 0,4 és 10 mm között.

Személyre szabható pontosság

Szabja személyre szőrtelenítési rutinját a

minden szakállhoz megfelelő, precíz formázási

lépésközökkel: 0,4 és 2 mm között 0,2 mm-es

lépésközök a rövid szakáll formázásához; 2 és

5 mm között 0,5 mm-es lépésközök az

egyenletes 3 napos szakáll eléréséhez; 5 mm

fölött 1 mm-es lépésközök a hosszú szakáll

karbantartásához.

Precíziós formázó

A rápattintható precíziós formázóval még a

nehezen elérhető területeken is pontos

eredményt érhet el.

90 perc vezetékes/vezeték nélküli használat

Nincs összegabalyodás a szakállvágó vezeték

nélküli használata közben – egy 1 órás

töltéssel akár 90 perc vágásra is képes. Vagy a

megszakítás nélküli nyíráshoz tartsa a

táphálózathoz csatlakoztatva. Az 5 perces

gyorstöltési funkció egy vágásra elegendő

energiát biztosít.

100%-osan mosható kialakítás

A 100%-ban vízálló szakállvágó alapos,

egyszerű tisztítása érdekében egyszerűen

öblítse le a csap alatt.

Töltöttségjelzők

A vágókészüléken lévő töltöttségjelzők

megmutatják, ha a töltöttség alacsony, a

készülék lemerült, feltöltődött vagy töltődik. Így

lehetősége van időben és teljesen feltölteni

készülékét, hogy biztosan ne merüljön le

akkumulátora a vágás közepén.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves garanciával rendelkeznek,

soha nem kell őket olajozni, és világszerte

bármilyen feszültséggel kompatibilisek.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

A hosszbeállítások széles választéka: 0,4–20

mm

Pontosság (lépcsők mérete): 0,2 mm-től

Hosszbeállítások száma: 40

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Kijelző: Töltöttségjelző

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli

használat

Tisztítás: Teljesen lemosható

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 90 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces

gyorstöltés

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

Tartozékok

Fésű: Lift & Trim fésű, Hosszúszakáll-fésű

Igazító vágókészülékkel

Állvány: Töltőállvány

Védőtok: Luxus védőtok

* Philips termékelődjéhez képest
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