Skäggtrimmer med
precisionstrimmer
Beardtrimmer series
5000
40 längder (0,4 till 20 mm)
Jämn trimning med Lift & Trim
PRO
90 min sladdlös anv./1 tim
laddn.
Precisionstrimmer,
laddningsställ

Jämn trimning i ett enda drag
Trimmar med 2x större precision tack vare Lift & Trim PROsystemet*
BT5515/15

Philips 5000-serie ger en eﬀektiv trimning med ett jämnt och noggrant resultat.
Detta är tack vare Lift & Trim PRO-systmet som lyfter upp hårstråna och gör att de
dubbelslipade bladen enklare kommer åt och kan ge en jämn trimning i ett enda
drag. Denna modell har 40 längdinställningar från 0,2 till 40 mm och kommer med
en precisionstrimmer, trimkam, laddningsställ och ett hårt förvaringsfodral.
Jämnare trimning
Lyfter upp liggande skäggstrån till optimalt snittläge
Precis och skarp trimning med självslipande metallblad
Precisionstrimmer och laddningsställ
Exakt styling
40 längdinställningar från 0,4 till 20 mm
Anpassningsbara precisionssteg för alla skäggstilar
Lättanvänd
Batteriindikator för att snabbt se batterinivåns status
90 minuters användning efter en timmes laddning
100 % vattentät för enkel och noggrann rengöring
2 års garanti och designad för att hålla länge

Skäggtrimmer med precisionstrimmer

BT5515/15

Funktioner
Lyfter upp liggande skäggstrån till optimalt
snittläge

Anpassningsbara precisionssteg för alla
skäggstilar

trimmern när den laddas eller med
snabbladdningsfunktionen som ger dig en hel
trimning efter bara 5 minuters laddning.
100 % vattentät för enkel och noggrann
rengöring

Trimma precist, jämnt och snabbt i ett enda
drag med tack vare det inbyggda Lift & Trim
PRO-system. Systemet lyfter upp varje
skäggstrå till optimalt snittläge.
Precis och skarp trimning med självslipande
metallblad

Steg om 0,2 mm mellan 0,4 och 2 mm för en
exakt kort skäggstil, steg om 0,5 mm mellan 2
och 5 mm för att få en jämn tredagarsstubb,
steg om 1 mm över 5 mm för underhåll av långt
skägg.

Rengör enkelt din vattentäta skäggtrimmer
genom att skölja den noggrant under kranen.

Precisionstrimmer och laddningsställ
Batteriindikator för att snabbt se
batterinivåns status

De rostfria stålbladen är dubbelslipade och
skär genom även den tjockaste skäggväxten.
De slipar sig själva genom att lätt borstas mot
varandra, så du behöver inte byta ut eller olja
dem någon gång under trimmerns livslängd.
40 längdinställningar från 0,4 till 20 mm

Trimma mustaschen eller deﬁniera detaljer och
kanter på svåråtkomliga ställen med hjälp utav
precisionstrimmern. Styla det längre skägget
med hjälp utav trimkamen och ladda sedan
trimmern i laddningsstället. Förvara sedan allt i
det hårda förvaringsfodralet som är perfekt att
ha hemma, men också när du ska iväg.

Batteriindikatorn visar när batteriet till trimmern
är tomt, laddar eller är fullt.
2 års garanti och designad för att hålla länge

90 minuters användning efter en timmes
laddning

Justera kammarna med zoomhjulet till önskad
trimlängd för att få den skäggstil du vill ha.
Använd den korta trimkammen för
längdinställningar från 0,4 till 10 mm eller den
långa trimkammen för längdinställningar från
10 till 20 mm.

Det avancerade litiumjonbatteriet ger 90
minuters kraftfull, sladdlös användning efter 1
timmes laddning. Du kan även använda

Philips Skäggtrimmer serie 5000 har två års
världsomfattande garanti. Våra trimmers är
gjorda för att hålla. Du behöver aldrig smörja
den, och den är kompatibel med all världens
olika elektriska standarder.

Skäggtrimmer med precisionstrimmer

BT5515/15

Speciﬁkationer
Klippsystem
Trimsax: Blad i rostfritt stål
Längdinställningar: 0,4–20 mm
Precision (stegens storlek): Från 0,2 mm
Antal längdinställningar: 40
Lättanvänt
Zoomhjul: Du kan enkelt justera
längdinställningarna
Teckenfönster: Batteriindikator

Användning: Kan användas både med och
utan sladd
Rengöring: Tvättbar

Service
2 års garanti
Ingen olja behövs

Eﬀekt
Batterityp: Litiumjon
Driftstid: 90 minuter
Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters
snabbladdning
Automatisk spänning: 100–240 V

Tillbehör
Kam: Lyft- och trimkam, Trimkam för långt
skägg
Precisionstrimmer medföljer
Ställning: Laddningsställ
Fodral: Lyxigt fodral
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