
 

Trymer do zarostu/brody
z syst. zasys.

Beardtrimmer series
7000

 
Precyzyjne ustawienia co 1 mm

Wielofunkcyjny wyświetlacz

75 min działania po 1 godz.
ładowania

Przycisk turbo przyśpieszający
pracę

 

BT7085/15

Idealna broda bez bałaganu
dzięki nowemu systemowi zasysania

Ten wydajny trymer do zarostu i brody zapewnia doskonałą efektywność

działania. Nasadka grzebieniowa do zarostu została specjalnie opracowana, aby

umożliwić stworzenie doskonałej stylizacji. Wbudowany system zasysania

wyłapuje ścięte włoski, co pozwala uniknąć bałaganu.

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia precyzyjne i równe przycinanie

Nasadka grzebieniowa do zarostu umożliwia bardziej precyzyjne przycinanie

Niezwykle łatwa obsługa

Wielofunkcyjny wyświetlacz

Blokada podróżna

System zasysania wychwytuje ścięte włoski, zapewniając schludne przycinanie

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć

Znajdź swój styl

18 zabezpieczonych ustawień długości od 1 mm do 18 mm

Optymalna moc działania

Działanie sieciowe i akumulatorowe do wyboru

Trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia wydajne korzystanie

Przycisk turbo przyspiesza pracę ostrzy i wentylatorka



Trymer do zarostu/brody z syst. zasys. BT7085/15

Zalety

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa

Elastyczna nasadka grzebieniowa dopasowuje

się do kształtu twarzy, zapewniając równe

przycinanie w prosty i wygodny sposób.

Wielofunkcyjny wyświetlacz

Wielofunkcyjny wyświetlacz w prosty sposób

pokazuje ustawienie długości

Blokada podróżna

Funkcja blokady podróżnej chroni produkt

przed przypadkowym włączeniem podczas

przenoszenia w torbie.

Wbudowany system zasysania

Wbudowany mechanizm zasysający

wychwytuje ścięte włoski, które zazwyczaj

wpadają do umywalki podczas przycinania.

18 zabezpieczonych ustawień długości

Wybierz i zablokuj żądaną długość z

szerokiego zakresu ustawień.

Nasadka grzebieniowa do zarostu

Nasadka grzebieniowa do zarostu nie ma

przednich ząbków, aby zapewnić

użytkownikowi lepszy widok podczas

przycinania. Ponadto za pomocą końcówki

trymera można dokładnie wymodelować

krawędzie, a zastosowanie trymera pod

różnymi kątami pozwala uzyskać większą

kontrolę nad długością włosów. Ta nasadka

nadaje się idealnie do skutecznego tworzenia

efektu kilkudniowego lub popołudniowego

zarostu, gdzie każdy szczegół ma znaczenie.

Działanie sieciowe i akumulatorowe

Działanie sieciowe lub akumulatorowe

zapewnia maksymalną moc i swobodę

korzystania z trymera firmy Philips.

Trwały akumulator litowo-jonowy

To urządzenie jest wyposażone w szybko

ładowany wydajny akumulator litowo-jonowy

pozwalający na naładowanie produktu w

zaledwie 1 godzinę, co wystarcza na 75 minut

korzystania.

Przycisk turbo przyśpieszający pracę

Gdy konieczna jest większa moc ssania i

prędkość strzyżenia, po prostu naciśnij przycisk

zasilania turbo.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Zasilanie

Szybkie ładowanie: 1 godzin

Użytkowanie: Sieciowe/akumulatorowe

Czas działania: 75 minut

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

System tnący

Szerokość nożyka: 32 mm

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Liczba ustawień długości: 18

Precyzja (wielkość odstępów): co 1 mm

Typ nasadki grzebieniowej: Dopasowująca się

do kształtu ciała

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Nierysujące ząbki: Zapewniają większy

komfort

Zakres ustawień długości: Od 1 do 18 mm

Wykończenie

Wykończenie: Białe panele boczne

Miękki w dotyku uchwyt

Łatwa obsługa

Przechowywanie: Etui podróżne

Wielofunkcyjny wyświetlacz: Wskaźnik

akumulatora, Wskaźnik ładowania, Wskaźnik

ustawienia długości

Zabezpieczone ustawienia długości

System próżniowy: do zbierania włosów

Kółko ustawień długości: Wygodna regulacja

ustawień długości

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Znajdź swój styl

Style: Krótka broda, Bokobrody, Kilkudniowy

zarost

Wydajność

Przycinanie: Przycisk turbo przyśpieszający

pracę

Serwis

2 lata gwarancji
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