
 

Zastrihávač fúzov s
integrovaným systémom
odsávania

Beardtrimmer series 7000

 
s presnosťou nastavenia
0,5 mm

Celokovový zastrihávač

60 min bezšn. použitia/1 hod.
nabíjania

Zachytáva až do 90 % odstr.
chĺpkov*

 

BT7205/15

Vákuový zastrihávač pre menej neporiadku
Integrovaný vákuový systém zachytáva až do 90 %

odstrihnutých chĺpkov*

Zastrihávajte pomocou tohto zastrihávača bradu, fúzy a bokombrady bez toho,

aby ste po sebe zanechali neporiadok. Výkonný vákuový systém zachytí

odstrihnuté vlasy a postará sa tak o zastrihávanie bez neporiadku.

Odsávací systém

Zaručene menej neporiadku vďaka integrovanému vákuovému systému

Rovnomerné zastrihávanie

Nadvihne a vedie chĺpky správnym smerom pre rovnomerné zastrihávanie bez

námahy

Čepele s dvojitým ostrím z nehrdzavejúcej ocele pre rýchlejšie zastrihávanie

Nástavec na presné zastrihávanie na doladenie strihu na ťažko dostupných miestach

Jednoduché používanie

20 uzamykacích nastavení dĺžky od 0,5 do 10 mm s presnosťou na 0,5 mm

60 min doba používania po 1 hod. nabíjania alebo sieťové napájanie

Jednoducho vyprázdnite zásobník na ostrihané chĺpky a čepele opláchnite pod

tečúcou vodou

Rýchlo skontrolujte stav batérie zastrihávača

3-ročná záruka, kompatibilné s napätím na celom svete a nevyžaduje mazanie



Zastrihávač fúzov s integrovaným systémom odsávania BT7205/15

Hlavné prvky

Integrovaný vákuový systém

Zastrihávajte pomocou tohto zastrihávača

bradu, fúzy a bokombrady bez toho, aby ste po

sebe zanechali neporiadok. Výkonný vákuový

systém zachytí odstrihnuté vlasy a postará sa

tak o zastrihávanie bez neporiadku.

S inovačným systémom Lift & Trim

Zastrihávajte si strnisko jediným rýchlym

ťahom. Náš inovačný systém Lift & Trim

nadvihne každý chĺpok a navedie ho smerom

k čepeliam s dvojitým ostrím z nehrdzavejúcej

ocele. Výsledkom je rovnomerné strnisko alebo

strih hneď po prvom ťahu.

Čepele s dvojitým ostrím

Silné oceľové čepele majú dvojité ostrie a sú

určené na dlhodobé používanie na

zastrihávanie aj veľmi hustých chĺpkov. Brúsia

sa tým, že sa pri zastrihávaní o seba jemne

otierajú.

20 uzamykacích nastavení dĺžky

Na nastavenie požadovanej dĺžky

zastrihávania stačí otáčať nastavovacím

kolieskom na rukoväti, kým sa nezobrazí

požadovaná dĺžka od 0,5 do 10 mm

s presnosťou na 0,5 mm. Vybraná dĺžka je

teraz „uzamknutá“, čím sa zaručí dokonale

rovnomerné zastrihávanie.

Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Nabíjajte svoj zastrihávač brady 1 hodinu a

získajte 60 minút bezšnúrového používania. Ak

počas zastrihávania potrebujete viac energie,

môžete zastrihávač jednoducho pripojiť do

zástrčky. Tento zastrihávač je vhodný na

bezšnúrové použitie aj na sieťové napájanie.

Ukazovateľ stavu batérie

Ukazovateľ stavu batérie zobrazuje, či je

batéria v zastrihávači plná, nabíja sa alebo je

nabitá.

Presné zastrihávanie

Keď skončíte so zastrihávaním, jednoducho

nasaďte nástavec na presné zastrihávanie

a dolaďte detaily strihu a spresnite hraničné

línie alebo si zastrihnete fúzy.

Víťaz ocenenia Red Dot 2016

Zastrihávač brady série 7000Víťaz ocenenia

Red Dot 2016

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

OCENENIE iF DESIGN AWARD 2017

Zastrihávač brady série 7000OCENENIE iF

DESIGN AWARD 2017
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Technické údaje

Strihací systém

Presnosť (veľkosť krokov): Na 0,5 mm

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 10 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nastavení dĺžky: 20 integrovaných

nastavení dĺžky

Príslušenstvo

Presný zastrihávač

Puzdro: Odkladacie puzdro

Údržba: Čistiaca kefka

Jednoduché používanie

Nastavovacie koliesko: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Displej: Indikátor stavu batérie

Čistenie: Oplachovateľné nástavce

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Dizajn

Farba: Čierna

Príkon

Prevádzková doba: 60 minút

Typ batérie: NiMH

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Servis

2 roky záruka

Bez potreby oleja

 

* Testované v laboratórnych podmienkach na vlasových

kobercoch
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