
 

Vacuum-system fångar
upp klippta skäggstrån

Beardtrimmer series
7000

 
20 längder från 0.5-10 mm

Självslipande blad

60 min. sladdlös anv./1 tim.
laddning

Precisionstrimmer inkluderad

 

BT7201/15

Uppsugningsfunktion för mindre oreda i

badrummet

Perfekt skägg, mindre oreda i handfatet

Slipp oredan det brukar bli i badrummet efter att du trimmat skägget. Philips

Vacuum Trimmer har en inbyggd uppsugningsfunktion som direkt suger upp dina

avklippta skäggstrån. Trimmern har 20 olika längdinställningar från 0,5-10 mm.

Den här kraftfulla stubb- och skäggtrimmern ger förstklassiga trimningsresultat

utan den vanliga röran i handfatet. Hela Philips serie med skäggtrimmers är helt

underhållsfria med självslipande skärelement, du behöver aldrig olja bladen.

Vakuumsystem

Garanterat mindre oreda med den inbyggda uppsugningsfunktionen

Jämnare trimning

Inbyggd hårkam som lyfter håret till optimalt snittläge

Skärbladen är dubbelslipade för snabbare trimning*

Precisionstrimmer som tillbehör

Lättanvänd

20 längdinställningar från 0,5–10 mm

Går att använda med eller utan sladd

Lampa för batteristatus

Lätt att rengöra

Designad för att hålla länge



Vacuum-system fångar upp klippta skäggstrån BT7201/15

Funktioner

Inbyggt vakuumsystem

Trimma skägget, mustaschen och polisongerna

utan oreda i handfatet. Den kraftfulla

uppsugningsfunktionen samlar upp stråna allt

eftersom så att du slipper oredan efter

stylingen

Innovativt lyft- och trimningssystem

Trimmern har en inbyggd hårkam som lyfter

upp varje hårstrå till optimalt snittläge för

perfekt och jämn trimning med ett enda drag.

Funktionen gör trimningen mer precis, jämn

och snabbare.

Dubbelslipade blad

Den här trimmern har dubbelslipade blad helt i

metall som ger en extra skarp och precis

trimning. Funktionen gör att du skär fler

hårstrån i ett och samma drag. Philips Vaccum

Trimmer BT7201/15 är dubbelt så snabb jämfört

med föregångaren QT4050/32.

20 låsta längdinställningar

Du väljer önskad längd genom att vrida på

zoomhjulet på trimmerns handtag. Philips

skäggtrimmer har 20 längdinställningar mellan

0,5–10 mm med 0,5 mm precision mellan

stegen. När du valt en inställning låser

trimmern inställningen, så du kan vara säker på

att få samma längd under hela stylingen.

Med och utan sladd

Efter en timmes laddning med Philips Vacuum

Trimmer får du 60 minuters driftstid utan sladd.

Du kan alltid plugga in sladden om batteriet

skulle ta slut eftersom trimmern fungerar både

med och utan sladd.

Batteriindikatorer

Batteriindikatorn visar när Vacuum Trimmern är

laddad, håller på att laddas eller när batteriet

håller på att ta slut.

Precisionstrimning

När du har trimmat klart kan du enkelt klicka

fast tillbehöret för precisionstrimning för en

välvårdad finnish på mustasch , polisonger

eller linjer i skägget.

Red Dot Award 2016: Vinnare

Skäggtrimmer i 7000-serienRed Dot Award

2016: Vinnare

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

IF DESIGN AWARD 2017

Skäggtrimmer i 7000-serienIF DESIGN

AWARD 2017



Vacuum-system fångar upp klippta skäggstrån BT7201/15

Specifikationer

Klippsystem

Precision (stegens storlek): Med 0,5 mm

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 20 integrerade

längdinställningar

Tillbehör

Precisionstrimmer

Underhåll: Rengöringsborste

Lättanvänd

Zoomhjul: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Teckenfönster: Batterilampa

Rengöring: Sköljbara tillbehör

Användning: Kan användas både med och

utan sladd

Design

Färg: Svart

Effekt

Driftstid: 60 minuter

Batterityp: NiMh

Laddning: 1 timme för full laddning

Automatisk spänning: 100–240 V

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

* Testad i labbmiljö
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