
 

Stubbe- og skægtrimmer
med vakuum

Beardtrimmer series
7000

 
20 længdeindstillinger fra 0,5
til 10mm

Skylbare blade og praktisk
hårbeholder

60 min. ledningsfri brug efter 1
t

Inkl. præcisionstrimmer

 

BT7201/15

Vakuumtrimmer, færre løse hår
Perfekt skæg, færre hår i vasken

Slip for det snavs, som der plejer at være i badeværelset, når du trimmer skæg.

Philips Vacuum Trimmer har en indbygget vakuumsystem, som opfanger de

afklippede hårstrå direkte. Trimmeren har 20 forskellige længdeindstillinger fra

0,5-10 mm. Denne effektive stub- og skægtrimmeren giver et førsteklasses

trimmeresultat og en renere håndvask efter brug. Hele Philips serie med

skægtrimmere er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende skæreelementer; du

behøver aldrig at oliere bladene.

Vakuumsystem

Garanti for færre løse hår med integreret vakuum

Ensartede trimmeresultater

Med integreret kam, der løfter hvert hårstrå til en optimal klippevinkel

Dobbeltslebet skæreblade, der klipper dobbelt så hurtigt*

Præcisionstrimmer (tilbehørsdel)

Nem at anvende

20 længdeindstillinger fra 0,5 mm op til 10 mm

Kan bruges med eller uden ledning

Batteriindikator

Nem at rengøre

Designet til at holde længere



Stubbe- og skægtrimmer med vakuum BT7201/15

Vigtigste nyheder

Integreret vakuumsystem

Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden

alle de løse hår med denne trimmer. Det

kraftige vakuum fanger de løse hår, så du

holder god orden, mens du trimmer.

Innovativt Lift & Trim-system

Trimmeren har en integreret kam, der løfter

hvert hårstrå så det placeres i en optimal

klippevinkel, og giver en perfekt og ensartet

trimning med én bevægelse. Funktionen gør

trimningen mere ensartet og præcis.

Dobbeltslebne knive

Denne trimmer leveres med dobbeltslebne

metalskær, der giver en skarp og præcis

trimning. Funktionen betyder, at du klipper flere

hår for hvert strøg og får en hurtigere trimning.

Philips Vaccum Trimmer BT7201/15 er dobbelt

så hurtigt i forhold til forgængeren QT4050/32.

20 låsbare længdeindstillinger

Du vælger den ønskede længde ved at dreje

zoomhjulet på trimmerens greb. Philips

skægtrimmer har 20 længdeindstillinger fra 0,5

til 18 mm i præcise trin på 0,5 mm. Når du har

valgt en indstilling låser trimmeren

indstillingen, så du kan være sikker på at få

den samme længde under hele stylingen.

Til brug med eller uden ledning

Efter 1 times opladning med PhilipsVacuum

trimmer får du 60 min. ledningsfri brug. Du kan

altid sætte ledningen i, hvis batteriet skulle

løbe tør, da trimmeren fungerer både med og

uden ledning

Batteriindikatorer

Batteriindikatoren viser, hvornår Vacuum

Trimmer er fuldt opladet, oplader samt når

batteriet er ved at løbe tør.

Præcisionstrimning

Når du har trimmet færdig, skal du blot klikke

tilbehøret til præcisionstrimning på, så kan du

give overskæg og bakkenbarter en velplejet

finish eller skabe linjer i skægget.

Red Dot Award 2016: Vinder

Skægtrimmer, 7000-serienRed Dot Award

2016: Vinder

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

iF DESIGN AWARD 2017

Skægtrimmer, 7000-serieniF DESIGN AWARD

2017
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Specifikationer

Klippesystem

Præcision (interval): 0,5 mm

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 20 integrerede

længdeindstillinger

Tilbehør

Præcisionstrimmer

Vedligeholdelse: Rensebørste

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Display: Batteriindikator med lys

Rengøring: Tilbehør, der kan rengøres

Betjening: Brug med og uden ledning

Design

Farve: Sort

Strøm

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: NiMH

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Service

2 års reklamationsret

Olie ikke nødvendigt

 

* Testet i laboratoriemiljø på hårmåtter
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