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és szakállvágó
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7000

 
1 mm-es precíziós beállítások

Multifunkcionális kijelző

75 p vezeték nélkül/1 óra töltés

Turbó gomb

 

BT7085/15

Tökéletes szakáll, kevesebb takarítanivaló
új vákuumos technológiával

A nagy teljesítményű borosta- és szakállvágó kiváló vágási eredményt nyújt. A

speciális tervezésű borostafésűvel tökéletes borostát alakíthat ki. A beépített

vákuumos rendszer összegyűjti a szőrszálakat, így kevesebb a takarítanivaló.

A lehető legjobb teljesítmény

Kontúrkövető fésű a precíz és egyenletes vágás

A pontosabb vágásra tervezett borostafésű

Tökéletesen egyszerű használat

Multifunkcionális kijelző

Utazózár

A vákuumos rendszer összegyűjti a levágott szőrszálakat

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás

Valósítsa meg az elképzelt fazont

18 biztonságos hosszúságbeállítás 1 mm-től 18 mm-ig

Optimális teljesítmény

Vezetékes és vezeték nélküli használat: maximális teljesítmény és szabadság

Erős lítium-ion akkumulátor az optimális erő kifejtéséhez

Turbó gomb a gyorsabb vágáshoz és ventilátor-fordulatszámhoz



Vákuumos borosta- és szakállvágó BT7085/15

Fénypontok

Kontúrkövető fésű

A rugalmas vezetőfésű kényelmes módon

biztosítja az egyenletes végeredményt azáltal,

hogy az arc vonalának minden hajlatát követi.

Multifunkcionális kijelző

A multifunkcionális kijelző egyszerűen mutatja

a hosszbeállítást

Utazózár

Az utazózár opció védi a terméket a véletlen

bekapcsolódás ellen, amikor azt éppen a

táskájában szállítja.

Beépített vákuumos technológia

A beépített szívószerkezet felszívja a használat

közben levágott szőrszálakat, így a

mosdókagyló tiszta marad.

18 biztonságos hosszúságbeállítás

A készüléken számos választható hosszúság

állítható be.

Rövidszakáll-igazító

A rövidszakáll-igazítót úgy tervezték, hogy

nagyobb rálátást biztosítson a vágás közben,

mivel nincsenek elülső fogai. Továbbá a

vágókészülék hegyének alkalmazásával finom

kontúrok érhetők el, a vágókészüléket a bőrén

különböző szögben tartva jobban

szabályozhatja a szőr hosszúságát az egyes

helyeken. Ez a fésű ideális a tökéletes

borostához vagy kezdődő borostához, ahol

minden részlet számít.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

A feltöltött akkumulátorokkal a Philips

vágókészülék vezetékes vagy vezeték nélküli

módon is használható, maximális teljesítmény

és rugalmasságot nyújtva.

Hatékony lítium-ion akkumulátor

A termék hatékony lítium-ion akkumulátora

gyorstöltési funkciójának köszönhetően

mindössze 1 órás töltés akár 75 perces

használatot is lehetővé tesz.

Turbó gomb

Ha a vágás közben nagyobb

szívóteljesítményre és vágósebességre van

szükség, egyszerűen nyomja meg a Turbo

gombot.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Áramforrás

Gyorstöltés: 1 óra

Használat: Vezetékkel / vezeték nélkül

Működési idő: 75 perc

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Tartozékok

Tisztítókefe

Vágórendszer

Vágásszélesség: 32 mm

Rozsdamentes acélból készült, önélező

vágópengék

Hosszbeállítások száma: 18

Pontosság (lépcsők mérete): 1 mm

Fésűtípus:: Kontúrkövetés

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Nem karcoló fogak: Még kényelmesebb

A hosszbeállítások széles választéka: 1-18 mm

Formatervezés

Kidolgozás: Fehér oldalpanelek

Puhagumi fogantyú

Egyszerű használat

Tárolás: Utazótáska

Multifunkcionális kijelző: Töltöttségi szint

kijelzése, Töltésjelző, Hosszbeállítás kijelzése

Biztonságos hosszbeállítások

Vákuumos technológia: A haj

összegyűjtéséhez

Nagyítógyűrű: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Stílusok: Rövid szakáll, Pajesz, Borostás

megjelenés

Teljesítmény

Vágási teljesítmény: Turbó gomb

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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