
 

Aparat tuns barba/asp.
nebărb. cu aspirator

Beardtrimmer series
7000

 
Setări de precizie de 1 mm

Afişaj multifuncţional

Utiliz. fără fir 75 min/încărc 1
oră

Buton pentru putere Turbo

 

BT7085/15

Barbă perfectă, mai puţină dezordine
cu noul sistem de aspirare

Acest aparat puternic pentru tuns şi aspect nebărbierit asigură o performanţă de

tundere superioară. Pieptenele pentru aspect nebărbierit a fost proiectat special

pentru a crea aspectul nebărbierit perfect pe care îl doriţi. Sistemul integrat de

aspirare prinde firele de păr, pentru mai puţină murdărie, garantat.

Cea mai bună performanţă pentru a te simţi excelent

Pieptene care urmăreşte conturul pentru o tundere precisă şi uniformă

Pieptene pt aspect nebărbierit pt a vă putea tunde barba cu mai multă precizie

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Afişaj multifuncţional

Dispozitiv de blocare pentru transport

Sistemul de aspirare captează firele tăiate pentru o tundere fără murdărie

2 ani de garanţie, tensiune universală

Creează-ţi stilul dorit

18 setări sigure de lungime de la 1 mm la 18 mm

Asigură o putere optimă

Utilizare cu fir şi fără, pentru putere şi libertate maxime

Baterie puternică litiu ion pentru putere optimă de utilizare

Butonul pentru putere Turbo creşte viteza de tăiere şi a ventilatorului
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Repere

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptene de ghidare flexibil care urmăreşte

automat fiecare contur al feţei tale pentru

obţinerea unei tunderi uniforme într-un mod

confortabil.

Afişaj multifuncţional

Afişajul multifuncţional arată cu uşurinţă

setarea de lungime

Dispozitiv de blocare pentru transport

Opţiunea de blocare pentru transport vă

protejează produsul împotriva pornirii

accidentale atunci când îl purtaţi în geantă.

Sistem integrat de aspirare

Mecanismul de aspirare integrat aspiră firele

de păr tăiate în timpul utilizării şi îţi oferă o

chiuvetă mai curată după utilizare.

18 setări sigure de lungime

Selectează şi blochează lungimea preferată

într-un interval versatil de lungimi posibile.

Pieptene pentru aspect nebărbierit

Pieptenele pentru aspect nebărbierit a fost

conceput pentru a vă oferi o perspectivă mai

amplă atunci când tundeţi, deoarece nu are

dinţi în faţă. Mai mult, folosind vârful aparatului

de tuns, puteţi realiza contururi fine; folosind

aparatul de tuns în unghiuri diferite pe piele

aveţi un control mai mare asupra lungimii

părului dvs. Acest pieptene este ideal pentru

un aspect nebărbierit perfect sau barba scurtă

crescută de dimineaţă până seara, acolo unde

fiecare detaliu este important.

Utilizare cu şi fără fir

Utilizează produsul tău Philips cu fir sau fără,

cu bateria reîncărcată pentru putere şi libertate

maxime.

Baterie puternică litiu ion

Acest produs are o baterie litiu-ion puternică

cu încărcare rapidă, pentru a putea încărca

produsul în numai 1 oră pentru 75 de minute de

utilizare.

Buton pentru putere Turbo

Dacă doreşti o putere de aspirare sporită şi o

viteză de tăiere mai mare în timpul tunderii,

apasă butonul pentru putere Turbo.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Sistem de alimentare

Încărcare rapidă: 1 ore

Utilizare: Cu fir/fără fir

Durată de funcţionare: 75 minute

Tip baterie: Litiu-ion

Accesorii

Perie de curăţat

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 32 mm

Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire

automată

Numărul setărilor de lungime: 18

Precizie (dimensiunea paşilor): cu 1 mm

Tip pieptene: Urmărirea conturului

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Dinţi care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Gama setărilor de lungime: De la 1 până la

18 mm

Design

Finisaj: Panouri laterale albe

Mâner ergonomic

Uşor de utilizat

Depozitare: Husă de călătorie

Afişaj multifuncţional: Indicaţie baterie,

Indicator de încărcare, Indicaţie setare de

lungime

Setări blocabile de lungime

Sistem de aspirare: Pentru colectarea părului

Inel de reglare: Reglarea cu uşurinţă a

setărilor de lungime

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Creează-ţi stilul dorit

Stiluri: Barbă scurtă, Perciuni, Aspect

nebărbierit

Performanţă

Performanţe de tuns: Buton pentru putere

Turbo

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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