
 

Zastřihovač vousů a
strniště

Beardtrimmer series
7000

 
přesné 1mm nastavení

Multifunkční displej

75 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Tlačítko pro zvýšení výkonu
Turbo

 

BT7085/15

Perfektní bradka, méně nepořádku
s novým systémem vysávání

Tento výkonný zastřihovač na strniště a bradku přináší vynikající zastřihovací

výkon. Hřeben na strniště byl speciálně navržen tak, aby vám umožnil vytvořit

dokonalé strniště podle vašeho přání. Integrovaný systém vysávání zachycuje

vousy – větší pořádek je zaručen.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Hřeben pro kopírování obrysů tváře pro přesné a rovnoměrné zastřihnutí

Hřeben na strniště navržený pro přesnější zastřihování

Nabízí maximální snadnost používání

Multifunkční displej

Cestovní zámek

Ustřižené vousy nepadají na zem, protože jsou zachyceny systémem vysávání

Záruka dva roky, univerzální napětí

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

18 bezpečných nastavení délky od 1 do 18 mm

Nabízí optimální výkon

Použití s kabelem i bez něj pro maximální výkon a svobodu

Výkonná lithium-iontová baterie pro optimální využití energie

Tlačítko Turbo výkon zvyšuje rychlost střihání a ventilátoru
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Přednosti

Hřeben kopírující obrysy tváře

Vodicí hřeben kopíruje každou křivku tváře.

Výsledkem je rovnoměrná a pohodlná úprava

s minimem námahy.

Multifunkční displej

Multifunkční displej přehledně zobrazuje

nastavení délky

Cestovní zámek

Možnost použít cestovní zámek chrání váš

výrobek před nechtěným zapnutím při

přenášení v zavazadle.

Integrovaný systém vysávání

Integrovaný vysávací systém nasává při

zastřihávání ustřižené vousy, které tak

neznečisťují umyvadlo.

18 bezpečných nastavení délky

Zvolí a zablokuje vámi požadovanou délku

z univerzálního rozsahu možných délek.

Hřeben na strniště

Hřeben na strniště byl navržen tak, aby vám při

zastřihování poskytl lepší přehled, takže nemá

vpředu žádné zuby. Navíc je při použití špičky

zastřihovače možné vytvořit jemné obrysy a

s použitím zastřihovače přitisknutého k pokožce

pod jiným úhlem můžete lépe kontrolovat

délku jednotlivých vousů. Hřeben je ideální pro

dokonalé strniště nebo jeho pouhý náznak, kde

záleží na každém detailu.

Použití s kabelem i bez něj

Zastřihovač Philips můžete používat s kabelem

i bez něj. S nabitými bateriemi dosáhnete vždy

maximálního výkonu a volnosti pohybu.

Výkonná lithium-iontová baterie

Tento výrobek má výkonnou lithium-iontovou

baterii s rychlým nabíjením, proto ji lze nabíjet

pouze 1 hodinu a následně používat 75 minut.

Tlačítko pro zvýšení výkonu Turbo

Pokud během zastřihování požadujete lepší

sací výkon a vyšší rychlost stříhání, jednoduše

stiskněte tlačítko Turbo Power.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Napájení

Rychlé nabíjení: 1 hodin

Využití: S kabelem/bez kabelu

Provozní doba: 75 minut

Typ baterie: Lithium-iontový

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Střihací systém

Šířka stříhání: 32 mm

Samoostřicí ocelové břity: Ano

Počet nastavení délky: 18

Přesnost (velikost kroků): po 1 mm

Typ hřebenu: Kopírování obrysů tváře

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Zuby, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

Rozsah nastavení délky: 1 až 18 mm

Design

Povrchová úprava: Bílé boční panely

Měkká rukojeť: Ano

Snadné použití

Uskladnění: Cestovní pouzdro

Multifunkční displej: Indikace baterie, Indikace

nabíjení, Indikace nastavení délky

Zabezpečené nastavení délky: Ano

Systém vysávání: Shromažďování oholených

vousů

Otáčející kolečko: Snadná úprava nastavení

délky

Bezúdržbový: Není třeba olej

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Styly: Krátké vousy, Kotlety, Strniště

Výkon

Zastřihování: Tlačítko pro zvýšení výkonu

Turbo

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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