
 

Barzdos kirptuvas

Beardtrimmer series
5000

 
0,2 mm tikslumo nustatymai

Pasigalandantys metaliniai
peiliukai

120 min. veikia be laido/1 val.
įkrov.

Pakėlimo ir nukirpimo PRO
sistema

 

BT5522/15

Didesnis tikslumas
Visiška kontrolė kerpant barzdą ir plaukus

„Philips Norelco Beard Trimmer 5500“ yra aukščiausios kokybės barzdos ir kelių

dienų barzdelės kirptuvas, kuriuo galima kirpti ir plaukus. Jis skirtas vienodai kirpti

bet kuriuo kampu ir turi 40 reguliuojamų ilgių bei „DualCut“ plieninius peiliukus. Jo

ličio jonų akumuliatorius veikia 120 min.

Lygus kirpimas

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Priežiūros nereikalaujantys pasigalandantys peiliukai

Tikslus barzdos kirptuvas tobulai kraštams nukirpti

Tikslus fromavimas

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Kiekvienai barzdai tinkantis tikslus ilgio nustatymas

Papildomos reguliuojamos plaukų šukos

Paprasta naudoti

Lemputės nurodo, kada baterijos įkrova maža, kada ji išsikrovusi, pilna arba yra

kraunama

Lengvas, bet kruopštus valymas

Pirkinio apsaugos garantija

Veikia 120 min. įkrovus 1 val. arba įjungus į tinklą
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Ypatybės

Pakėlimo ir nukirpimo PRO sistema

Nukerpama net trumpa barzdelė. Sistema

„Lift&Trim Pro“ sugauna visus prigludusius

plaukus ir pakelia juos link peiliukų, kad tiksliai

nukirptų. Ji tai pat puikiai tinka ir ilgoms

barzdoms kirpti.

Pasigalandantys metaliniai peiliukai

Šie dvipusiai peiliukai tinka net storiausiems

plaukams, su jais užtikrintai tiksliai nuskusite

kraštus ir kaskart puikiai nukirpsite. Nereikia

tepti alyva ar keisti peiliukų.

40 fiksuojamų ilgio nustatymų

Nukirpkite tiksliai norimą ilgį. Tiesiog pasukite

tikslaus nustatymo ratuką ties vienu iš 40 ilgio

nustatymų nuo 0,4 iki 10 mm kas 0,2 mm.

Asmeniškai pritaikomas tikslumas

Individualiai pritaikykite kirpimo įpročius

pasirinkdami tikslų kirpimo ilgį, kad nustatymai

tiktų kiekvienai barzdai. Kerpant trumpą nuo

0,4 mm iki 2 mm barzdą, ilgį galima nustatyti

kas 0,2 mm, formuojant tolygią 3 dienų

barzdelę, kurios ilgis nuo 2 iki 5 mm, ilgis

nustatomas 0,5 mm tikslumu, o prižiūrint ilgą

barzdą, kurios ilgis viršija 5 mm, ilgis

nustatomas 1 mm tikslumu.

Koreguojantis peiliukas

Naudodami užspaudžiamą koreguojantį

peiliuką itin tiksliai nuskuskite kruopštumo

reikalaujančias vietas net ten, kur jos sunkiai

pasiekiamos.

100 % atsparus vandeniui

100 % vandeniui atsparus barzdos kirptuvas.

Norėdami kruopščiai, bet lengvai išvalyti,

tiesiog išskalaukite po tekančiu vandeniu.

Baterijos indikatoriai

Šio kirptuvo baterijos indikatoriai nurodo

baterijos būseną: maža įkrova, išsikrovusi,

įkraunama arba įkrauta. Tokiu būdu laiku ir

pilnai įkrausite kirptuvą, tad baterija

neišsikraus nebaigus kirpimo.

Ilgaamžis

Visi mūsų asmens priežiūros gaminiai yra

ilgaamžiai. Jiems suteikiama 2 metų garantija,

jų nereikia tepti alyva ir jie yra suderinami su

bet kokia įtampa visame pasaulyje.

Ličio jonų akumuliatorius, kurio galios užteks

120 min.

Su pažangiu ličio jonų akumuliatoriumi

galingai kirpkite 120 min. be laido po 1 val.

įkrovos. Taip pat kirptuvą galite naudoti įjungę į

elektros lizdą arba naudokite greitojo įkrovimo

funkciją ir vos po 5 min. įkrovimo galėsite vieną

kartą nusikirpti.

Papildomos reguliuojamos plaukų šukos

Kirptuvas turi 2 reguliuojamas plaukų šukas:

nuo 0,4 iki 10 mm ir nuo 10,4 iki 20 mm
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Ilgio nustatymų diapazonas: 0,4–20 mm

Tikslumas (intervalų dydis): Nuo 0,2 mm

Ilgio nustatymų skaičius: 40

Lengva naudoti

Didinimo žiedas: Lengvai reguliuojami ilgio

nustatymai

Ekranas: Baterijos indikatorius

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Valymas: Visiškai plaunamas

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 120 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, 5

min. greitasis įkrovimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Nereikia tepti alyva

Priedai

Šukos: „Lift & Trim“ šukos, 2 reguliuojamos

šukos

Pridedamas tikslus kirptuvas

Krepšelis: Laikymo krepšys
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