
 

Вак. машинка за подстригване

на брада и наболи косми

Beardtrimmer series 7000

  1 мм прецизни настройки

Многофункционален дисплей

75 мин. безжична работа/1 ч.

зареждане

Турбо бутон за допълнителна

мощност

 

BT7085/15

Идеална брада, по-малко замърсяване
с новата вакуумна система

Тази мощна машинка за подстригване на брада осигурява превъзходно подстригване.

Гребенът за брада е специално проектиран, за да създаде перфектната набола брада, която

желаете. Вградената вакуумна система събира отрязаните косъмчета с гарантирано по-

малко замърсяване.

Отлична работа, превъзходно усещане

Гребен за следване на контура, за прецизно и равномерно подстригване

Гребен за набола брада, проектиран за по-прецизно подстригване

Максимално лесна за употреба

Многофункционален дисплей

Заключване при пътуване

Вакуумната система улавя отрязаните косми за подстригване без боклук

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят.

Създайте стила, който желаете

18 настройки за дължина, с фиксиране, от 1 до 18 мм

Осигурява оптимална мощност

Жична и безжична употреба за максимална мощност и свобода при работа.

Силна литиево-йонна батерия за оптимална употреба на мощността

Турбо бутонът за допълнителна мощност увеличава скоростта на подстригване и на вентилатора
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Акценти

Гребен за следване на контура

Гъвкав направляващ гребен, който следва всяка

извивка на лицето ви за равномерно подстригване по

лесен и комфортен начин.

Многофункционален дисплей

Многофункционалният дисплей лесно показва

настройката за дължина

Заключване при пътуване

Опцията за заключване при пътуване защитава уреда

ви срещу ненадейно включване, докато го носите в

чантата си.

Вградена вакуумна система

Вграденият вакуумен механизъм събира отрязаните

при подстригването косми и ви осигурява по-чиста

мивка след употреба.

18 настройки за дължина, с фиксиране

Изберете и фиксирайте желаната дължина в широк

диапазон от възможности.

Гребен за набола брада

Гребенът за набола брада е проектиран за повече

видимост, докато подрязвате, тъй като няма предни

зъби. В допълнение прилагането на края на

машинката за подстригване позволява оформяне на

фини контури, а използването под различен ъгъл към

кожата ви дава повече контрол над дължината на

отделните косми. Този гребен е идеален за

перфектна набола брада, където всеки детайл е от

значение.

Използване с кабел и без кабел

Използвайте машинката за подстригване Philips с

кабел и без кабел, захранвана от акумулаторната

батерия, за максимална мощност и свобода при

работа.

Мощна литиево-йонна батерия

Този продукт има мощна литиево-йонна батерия с

бързо зареждане, за да можете да заредите само за

1 час за 75 минути употреба.

Турбо бутон за допълнителна мощност

Когато ви е необходима по-голяма смукателна

мощност и по-висока скорост, просто натиснете

турбо бутона.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Система за захранване

Бързо зареждане: 1 час(а)

Употреба: С кабел/без кабел

Време за работа: 75 минути

Тип батерия: Литиево-йонна

Аксесоари

Четка за почистване

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 32 мм

Самозаточващи се ножчета от неръждаема стомана

Множество настройки на дължината: 18

Прецизност (стъпка): по 1 мм

Тип гребен: Следване на контура

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Зъби, които не драскат кожата:

За повече удобство

Различни настройки за дължина: от 1 до 18 мм

Дизайн

Дизайн: Бели странични панели

Облицована дръжка

Лесна употреба

Съхранение: Калъф за пътуване

Многофункционален дисплей: Индикатор за

батерията, Индикатор за зареждане, Индикатор за

настройката за дължина

Запазване на настройките

Вакуумна система: За събиране на косми

Вакуумна система: За събиране на косми

Регулиращ пръстен: Лесно регулиране на

настройките

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване

Създайте стила, който желаете

Стилове: Къса брада, Бакенбарди, Набола брада

Представяне

Превъзходно подстригване: Турбо бутон за

допълнителна мощност

Сервиз

2 години международна гаранция
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