
 

Zastřihovač vousů s
integrovaným systémem
odsávání

Beardtrimmer series 7000

 
přesné 0,5mm nastavení

Celokovové břity

75 min bezdrát. použití / 1 h
nabíjení

Zachytí až 90 % vousů*

 

BT7210/15

Zastřihovač zajišťující méně nepořádku
Integrovaný vakuový systém zachytí až 90 % vousů*

Tento zastřihovač upraví vaše vousy, knír a kotlety a zároveň udržuje pořádek.

Jeho výkonný vysavač zachytí vousy, takže nevznikne žádný nepořádek.

Systém vysávání

Zaručeně bez nepořádku díky integrovanému systému vysávání

Rovnoměrné zastřižení

Nadzvedává a navádí vousy pro snadné rovnoměrné zastřihování

Nerezové břity s dvojitým ostřím pro rychlejší zastřižení

Přesný zastřihovač a hřeben pro úpravu v obtížně přístupných oblastech

Snadné použití

Přizpůsobení různým nastavením délky

75 minut používání po hodinovém nabíjení nebo možnost napájení ze sítě

Jednoduchá údržba

Kontrolky podávají informace o nabíjení, plném nebo nízkém stavu baterie

3letá záruka, univerzální napětí, bez potřeby promazávání



Zastřihovač vousů s integrovaným systémem odsávání BT7210/15

Přednosti

Integrovaný systém vysávání

Tento zastřihovač upraví vaše vousy, knír

a kotlety a zároveň udržuje pořádek. Jeho

výkonný vysavač zachytí vousy, takže

nevznikne žádný nepořádek.

Inovativní systém Lift & Trim

Na zastřižení strniště vám stačí jediný rychlý

pohyb. Náš inovativní systém Lift & Trim

nadzvedává každý vous a následně jej navádí

k nerezovým břitům s dvojitým ostřím.

Výsledkem je rovnoměrné strniště nebo

zastřižení jedním tahem.

Břity s dvojitým ostřím

Odolné nerezové břity s dvojitým ostřím jsou

navrženy tak, aby vydržely velmi dlouho i při

zastřihování silných vousů. Vzájemným

jemným třením se při zastřihování samy brousí.

20 uzamykatelných nastavení délky

Zastřihujte přesně na požadovanou délku. Stačí

otočit přesným číselníkem na jedno

z 20 nastavení délky v rozsahu 0,5–10 mm

v krocích po 0,5 mm.

Použití s kabelem i bez něj

Hodina nabíjení zaručí 75 minut používání bez

kabelu. Pokud při zastřihování potřebujete více

energie, můžete zastřihovač zapojit do sítě.

Zastřihovač byl navržen pro provoz bez kabelu

i ze sítě.

Indikátory baterie

Indikátory baterie v tomto zastřihovači vám

oznámí stav baterie: nízká, vybitá, plná baterie

či nabíjení. Díky tomu vždy zastřihovač

nabijete plně a včas, takže se vám uprostřed

holení baterie nevybije.

Přesné zastřihování

Po zastřihování stačí dokončit detaily a linie

pomocí přesného zastřihovače nebo

zastřihnout knír pomocí přesného hřebenu.

Snadné čištění

Hlavu zastřihovače vousů Philips můžete

odpojit a snadno vyčistit opláchnutím pod

tekoucí vodou. Než hlavu nasadíte zpět na

přístroj, vysušte ji.

Ocenění Red Dot Award 2016: vítěz

Zastřihovač vousů řady 7000Ocenění Red Dot

Award 2016: vítěz

Ocenění iF DESIGN AWARD 2017

Zastřihovač vousů řady 7000Ocenění iF

DESIGN AWARD 2017
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Specifikace

Střihací systém

Přesnost (velikost kroků): Po 0,5 mm

Rozsah nastavení délky: 0,5 až 10 mm

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 20 integrovaných

nastavení délky

Příslušenství

Přesný zastřihovač

Hřeben: 3mm přesný hřeben

Údržba: Čisticí kartáček

Snadné použití

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení

délky

Displej: Kontrolka baterie

Čištění: Omyvatelné nástavce

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Design

Barva: Stříbrná

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: Až 75 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

3letá záruka

Není třeba mazat

 

* Testováno v laboratoři na podložkách s umělými vousy
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