
 

Τρίμερ για μούσι και γένια

με σύστημα απορρόφησης

Beardtrimmer series 7000

  Ρυθμίσεις ακριβείας 1 χιλ.

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

75 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1

ώρας

Κουμπί turbo boost

 

BT7085/32

Τέλεια γένια και λιγότερη ακαταστασία
με το νέο σύστημα απορρόφησης

Αυτό το πανίσχυρο τρίμερ για μούσι και γένια προσφέρει κορυφαία απόδοση τριμαρίσματος.

Η χτένα για κοντά γένια έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη δημιουργία του τέλειου αξύριστου

λουκ. Το ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης συλλέγει τις τρίχες για λιγότερη

ακαταστασία.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος, για ψαλίδισμα ακριβείας

Χτένα για κοντά γένια για τριμάρισμα μεγαλύτερης ακρίβειας

Μέγιστη ευκολία χρήσης

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

Κλείδωμα ταξιδιού

Το σύστημα απορρόφησης συλλέγει τις κομμένες τρίχες για να αποφεύγετε το καθάρισμα

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

18 ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια από 1 χιλ. έως και 18 χιλ.

Βέλτιστη ισχύς

Χρήση με και χωρίς καλώδιο για μέγιστη ισχύ και ελευθερία

Πανίσχυρη μπαταρία ιόντων λιθίου για χρήση με βέλτιστη ισχύ

Το κουμπί turbo boost αυξάνει την ταχύτητα κοπής και την ταχύτητα ανεμιστήρα
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Χαρακτηριστικά

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

Ευέλικτη χτένα-οδηγός που ακολουθεί κάθε καμπύλη

του προσώπου σας, για ομοιόμορφο τριμάρισμα με

άνεση και ευκολία.

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζει εύκολα

τη ρύθμιση μήκους

Κλείδωμα ταξιδίου

Η επιλογή κλειδώματος ταξιδίου προστατεύει το

προϊόν από ακούσια ενεργοποίηση κατά τη μεταφορά

του μέσα στην τσάντα σας.

Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης

Ο ενσωματωμένος μηχανισμός απορρόφησης

απορροφά τις κομμένες τρίχες κατά τη χρήση και

σας προσφέρει καθαρότερο νιπτήρα μετά τη χρήση

της συσκευής.

18 ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα

ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Χτένα για πολύ κοντά μαλλιά

Η χτένα για κοντά γένια έχει σχεδιαστεί για να

παρέχει μεγαλύτερη ορατότητα κατά τη διάρκεια του

τριμαρίσματος, καθώς δεν υπάρχουν μπροστινά

δόντια. Επιπλέον, εφαρμόζοντας το άκρο του τρίμερ

μπορείτε να δημιουργήσετε με ακρίβεια το

περίγραμμα που θέλετε, ενώ εφαρμόζοντας το τρίμερ

με διαφορετική γωνία πάνω στο δέρμα μπορείτε να

ελέγξετε καλύτερα τις τρίχες με μεμονωμένα μήκη.

Αυτή η χτένα είναι ιδανική για ένα τέλειο αξύριστο

λουκ ή ένα λουκ "γένια τριών ημερών", όπου κάθε

λεπτομέρεια μετράει.

Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Χρησιμοποιήστε το τρίμερ Philips με ή χωρίς

καλώδιο, με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για

μέγιστη ισχύ και ελευθερία.

Πανίσχυρη μπαταρία ιόντων λιθίου

Αυτό το προϊόν διαθέτει ισχυρή μπαταρία λιθίου

ταχείας φόρτισης, ώστε να το φορτίζετε μόνο σε 1

ώρα για 75 λεπτά χρήσης.

Κουμπί turbo boost

Όταν θέλετε μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ και

αυξημένη ταχύτητα κοπής κατά τη διάρκεια του

τριμαρίσματος, απλώς πατήστε το κουμπί Turbo.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Ισχυρό σύστημα

Γρήγορη φόρτιση: 1 ώρα(ες)

Χρήση: Με/χωρίς καλώδιο

Χρόνος λειτουργίας: 75 λεπτά

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 32 μμ

Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 18

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): ανά 1 μμ

Τύπος χτένας: Παρακολούθηση περιγράμματος

Τύπος χτένας: Παρακολούθηση περιγράμματος

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Δόντια που δεν γδέρνουν:

Για περισσότερη άνεση

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: 1 έως και 18 μμ

Σχεδίαση

Φινίρισμα: Λευκά πλαϊνά καλύμματα

Μαλακή λαβή

Ευκολία στη χρήση

Αποθήκευση: Θήκη ταξιδίου

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών: Ένδειξη μπαταρίας,

Ένδειξη φόρτισης, Ένδειξη ρύθμισης μήκους

Ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Σύστημα υποπίεσης: Για συλλογή τριχών

Σύστημα υποπίεσης: Για συλλογή τριχών

Δακτύλιος ζουμ: Εύκολη προσαρμογή των

ρυθμίσεων μήκους

Δεν χρειάζεται συντήρηση: Δεν απαιτείται λίπανση

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Στυλ: Κοντό μούσι, Φαβορίτες, Αξύριστο λουκ

Απόδοση

Απόδοση τριμαρίσματος: Κουμπί turbo boost

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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