
 

Vakuuminis plaukelių
ir barzdos kirptuvas

Beardtrimmer series
7000

 
1 mm tikslūs ilgio nustatymai

Daugiafunkcis ekranas

75 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

Galios padidinimo mygtukas
„Turbo“

 

BT7085/15

Tobula barzda, mažiau vargo
su nauja vakuumine sistema

Šis galingas plaukelių ir barzdos kirptuvas nepriekaištingai kerpa plaukelius. Šukos

su šepetėliais specialiai sukurtos tobuliems šeriams kurti. Integruota vakuuminė

sistema surenka plaukelius, kad būtų patogiau skustis.

Kerpa puikiai ir maloniai

Kontūrus atkartojančios šukos tiksliam ir lygiam kirpimui

Šukos, sukurtos kirpti tiksliau

Nepaprastai lengva naudoti

Daugiafunkcis ekranas

Transportavimo fiksatorius

Vakuuminė sistema sugauna nukirptus plaukus, todėl kirpimas tampa švarus.

2 metų garantija, universali įtampa

Susikurkite norimą išvaizdą

18 fiksuojami ilgio nustatymai nuo 1mm iki 18mm

Suteikia optimalų galingumą

Galimos su laidu ir be laido didesniam galingumui ir laisvei

Ličio jonų maitinimo elementai optimaliam energijos naudojimui

Galios padidinimo mygtuku „Turbo“ padidinamas kirpimo ir ventiliatoriaus greitis
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Ypatybės

Kontūrus atkartojančios šukos

Lanksčios kreipiamosios šukos atkartoja

kiekvieną veido linkį, kad galėtumėte kirpti

lygiai, lengvai ir patogiai.

Daugiafunkcis ekranas

Daugiafunkciame ekrane rodomas ilgio

nustatymas

Transportavimo fiksatorius

Transportavimo fiksatoriaus parinktis apsaugo

įrenginį nuo atsitiktinio įsijungimo, kai jį

nešiojate krepšyje.

Integruota vakuuminė sistema

Integruotos vakuuminės sistemos

mechanizmas absorbuoja nukirptus plaukus ir

panaudojus prausyklė lieka švaresnė.

18 fiksuojami ilgio nustatymai

Pasirinkite iš daugybės siūlomų ilgių ir

užfiksuokite.

Šukos

Šukos sukurtos taip, kad geriau matytumėte

skutamą vietą – jose nėra priekinių dantų. Be

to, naudojant kirptuvo antgalį galima

suformuoti tikslius kontūrus, o kerpant

plaukelius pakreipiant kirptuvą skirtingais

kampais galima tiksliau apkirpti tam tikrus

plaukus. Šios šukos idealiai tinka tobuliems

šeriams formuoti arba vienos dienos šeriams

dailinti – pastaruoju atveju svarbi kiekviena

detalė.

Naudojama su laidu ir be laido

„Philips“ kirptuvą naudokite prietaisą su laidu

ar be jo ir su įkraunamu akumuliatoriumi

didesniam galingumui ir laisvei.

Galingas ličio jonų maitinimo elementas

Šis produktas turi galingą ličio jonų bateriją

greitam įkrovimui, todėl jį galite įkrauti vos per

1 val. ir naudoti 75 min.

Galios padidinimo mygtukas „Turbo“

Kai reikia padidinti siurbiamąją galią ir kirpimo

greitį kerpant, paspauskite galios padidinimo

mygtuką „Turbo“.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Maitinimo sistema

Greitas įkrovimas: 1 val.

Naudojimas: Laidinis/belaidis

Veikimo laikas: 75 min.

Baterijos tipas: Ličio jonų

Priedai

Valymo šepetys

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 32 mm

Savaime pasigalandantys nerūdijančio plieno

peiliukai

Ilgio nustatymų skaičius: 18

Tikslumas (intervalų dydis): kas 1 mm

Šukų tipas: Kontūrus atkartojančios

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Nebraižantys dantukai: Patogiau

Ilgio nustatymų diapazonas: 1 - 18 mm

Konstrukcija

Apdaila: Baltos šoninės plokštelės

Minkšta rankena

Lengva naudoti

Laikymas: Kelioninis krepšelis

Daugiafunkcis ekranas: Baterijos indikatorius,

Įkrovos indikatorius, Ilgio nustatymo

indikatorius

Fiksuojami ilgio nustatymai

Vakuuminė sistema: Plaukelių surinkimui

Mastelio keitimo žiedas: Lengvai reguliuojami

ilgio nustatymai

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Susikurkite norimą išvaizdą

Stiliai: Trumpa barzda, Žandenos, Plaukelių

išvaizda

„Performance“

Kirpimo veiksmingumas: Galios padidinimo

mygtukas „Turbo“

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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