
 

Тример за брада с

вакуум

Beardtrimmer series

7000

  0,5 мм прецизни настройки

Изцяло метални ножчета

75 мин без кабел/1 ч зареждане

Улавя до 90% от подстриганите

косми*

 

BT7210/15

Тример за брада с вакуум – по-малко замърсяване
Вграден вакуумен механизъм засмуква до 90% от подстриганите

косъмчета*

Подстрижете брадата, мустаците и бакенбардите си, като същевременно запазите чисто

около себе си с този тример за брада. Неговият мощен вакуумен механизъм засмуква

подстриганите косми в движение, като не им позволява да се разхвърчат наоколо.

Вакуумна система

Гарантирано по-малко замърсяване с вграден вакуумен механизъм

Идеално оформена брада

Повдига и насочва косъмчетата за равномерно подстригване без усилия

Двойно заострени ножчета от неръждаема стомана за по-бързо подстригване

Прецизен тример и гребен за бързо достигане до труднодостъпни места

Лесна употреба

20 заключващи се настройки за дължина, 0,5 – 10 мм с 0,5 мм прецизни настройки

75 минути безкабелна употреба след 1-часово зареждане или работа с ел. мрежата

Просто изпразнете отделението за косми и изплакнете ножчетата под вода

Проверете бързо състоянието на батерията на тримера за брада

2 години гаранция, работи с напрежението в цял свят и няма нужда от смазване



Тример за брада с вакуум BT7210/15

Акценти

Вградена вакуумна система

Подстрижете брадата, мустаците и бакенбардите си,

като същевременно запазите чисто около себе си с

този тример за брада. Неговият мощен вакуумен

механизъм улавя подстриганите косми в движение,

като не им позволява да се разхвърчат наоколо.

Иновативна система Lift & Trim

Подстрижете наболата си брада с едно бързо

движение. Нашата иновативна система lift & trim

повдига косъмчетата и ги насочва към двойно

заострените ножчета от неръждаема стомана.

Резултатът е равномерна набола брада или

подстригване само с едно движение.

Двойно заострени ножчета

Мощните стоманени ножчета са двойно заострени и

създадени да издържат много време за подстригване

дори и на твърди косми. Те се самозаточват, като се

допират леко едно до друго при постригване.

20 заключващи се настройки за дължина

Изберете предпочитаната си дължина на

подстригване, като просто завъртите регулиращото

колелце на дръжката, докато се покаже дължината от

0,5 – 10 мм с прецизност от 0,5 мм. Вашата избрана

дължина вече е "заключена" за идеално равномерно

подстригване.

Използване с кабел и без кабел

Зареждайте тримера за брада 1 час, за да получите

75 минути безкабелна работа. Ако ви е необходима

повече енергия, докато подстригвате, можете

просто да включите тримера в контакта на стената.

Този тример е проектиран да работи без кабел и със

захранване от ел. мрежата.

Индикатор за батерията

Индикаторът за батерията показва кога батерията на

Вашия тример е празна, зарежда се или е пълна.

Прецизно подстригване

Когато приключите с подстригването, просто

поставете прецизния тример, за да завършите стила

си с оформящи детайли и краища, или подстрижете

мустаците си, като щракнете прецизния гребен

върху тримера.

Лесно почистване

След като приключите, просто изплакнете ножчетата

и гребена под течаща вода, изпразнете отделението

за косми и премахнете космите с допълнителната

четка за почистване за дълготрайна употреба.

Носител на награда Red Dot за 2016 г.

Тример за брада серия 7000Носител на награда Red

Dot за 2016 г.

iF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2017 г.

Тример за брада серия 7000iF – НАГРАДА ЗА

ДИЗАЙН ЗА 2017 г.
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Спецификации

Подстригваща система

Прецизност (стъпка): От 0,5 мм

Различни настройки за дължина: 0,5 до 10 мм

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Създайте стила, който желаете

Множество настройки на дължината: 20 вградени

настройки за дължина

Аксесоари

Прецизен тример

Гребен: 3 мм прецизен гребен

Поддръжка: Четка за почистване

Лесна употреба

Колело за увеличаване: Лесно регулиране на

настройките

Дисплей: Светлинен индикатор

Почистване: Изплакващи се приставки

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Дизайн

Цвят: Сребриста

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: До 75 минути

Зареждане: 1-часово пълно зареждане

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

2 години гаранция

Не се нуждае от смазване

 

* Тестван в лабораторни условия върху килими с косъм
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