
 

Τρίμερ για γένια με σύστημα

απορρόφησης τριχών

Beardtrimmer series 7000

  Ρυθμίσεις ακριβείας 0,5 χιλ.

Πλήρως μεταλλικές λεπίδες

75 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1

ώρας

Πιάνει έως και 90% των κομμένων

τριχών*

 

BT7210/15

Τρίμερ με σύστημα απορρόφησης τριχών για λιγότερη

ακαταστασία
Το ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης συγκεντρώνει έως και το

90% των τριχών*

Τριμάρετε το μούσι, το μουστάκι και τις φαβορίτες σας με αυτό το τρίμερ για λιγότερη

ακαταστασία. Το πανίσχυρο σύστημα απορρόφησης αιχμαλωτίζει τις κομμένες τρίχες ενώ

τριμάρετε, για να αποφεύγετε το καθάρισμα.

Σύστημα υποπίεσης

Εγγυημένα λιγότερη ακαταστασία με το ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης

Ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Ανασηκώνει και καθοδηγεί τις τρίχες για ομοιόμορφο τριμάρισμα χωρίς κόπο

Διπλά ακονισμένες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για γρηγορότερο τριμάρισμα

Χτένα και τρίμερ ακριβείας για να φτάνετε ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Εύκολη χρήση

20 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα, 0,5 - 10 χιλ. με ακρίβεια 0,5 χιλ.

75 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 1 ώρας - χρησιμοποιείται και με καλώδιο

Απλώς αδειάσετε το θάλαμο συλλογής τριχών και ξεπλύνετε τις λεπίδες στη βρύση

Δείτε γρήγορα την κατάσταση της μπαταρίας του τρίμερ

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν χρειάζεται λίπανση



Τρίμερ για γένια με σύστημα απορρόφησης τριχών BT7210/15

Χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης

Τριμάρετε το μούσι, το μουστάκι και τις φαβορίτες με

αυτό το τρίμερ για λιγότερη ακαταστασία. Το

πανίσχυρο σύστημα απορρόφησης αιχμαλωτίζει τις

κομμένες τρίχες ενώ τριμάρετε, για να αποφεύγετε το

καθάρισμα.

Πρωτοποριακό σύστημα Lift & Trim

Τριμάρετε τα γένια σας με ένα γρήγορο πέρασμα. Το

πρωτοποριακό μας σύστημα Lift & Trim ανασηκώνει

τις τρίχες και κατόπιν τις καθοδηγεί στις διπλά

ακονισμένες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Το

αποτέλεσμα είναι ομοιόμορφα κοντά γένια ή

τριμάρισμα με μία μόνο κίνηση.

Διπλά ακονισμένες λεπίδες

Οι ισχυρές λεπίδες από ατσάλι είναι διπλά

ακονισμένες και έχουν κατασκευαστεί για να έχουν

πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, ώστε να μπορείτε να

κόβετε ακόμα και τις πιο πυκνές τρίχες. Ακονίζονται

ενώ τρίβονται ελαφρά η μία πάνω στην άλλη καθώς

τριμάρετε.

20 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα

Επιλέξτε το επιθυμητό μήκος τριμαρίσματος

γυρνώντας απλώς τη ρυθμιστική ροδέλα στη λαβή

μέχρι να εμφανιστεί το μήκος που θέλετε, από 0,5

έως 10 χιλ. με ακρίβεια 0,5 χιλ. Το επιλεγμένο μήκος

"κλειδώνει" για απόλυτα ομοιόμορφο τριμάρισμα.

Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Φορτίστε το τρίμερ για γένια 1 ώρα για να έχετε 75

λεπτά αυτονομίας. Αν χρειάζεστε περισσότερη

ενέργεια κατά το τριμάρισμα, μπορείτε απλώς να

συνδέσετε το τρίμερ στην πρίζα. Αυτό το τρίμερ έχει

σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ασύρματα και

συνδεδεμένο στην πρίζα.

Ένδειξη μπαταρίας

Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας δείχνει πότε η

μπαταρία του τρίμερ είναι άδεια, σε κατάσταση

φόρτισης ή πλήρης.

Τριμάρισμα ακριβείας

Όταν ολοκληρώσετε το τριμάρισμα, απλώς

κουμπώστε το τρίμερ ακριβείας για να ολοκληρώσετε

το στυλ σας με εκπληκτικές λεπτομέρειες. Επίσης,

μπορείτε να τριμάρετε το μουστάκι σας

κουμπώνοντας τη χτένα ακριβείας στην κοπτική

μηχανή.

Εύκολος καθαρισμός

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, απλώς ξεπλύνετε

τις λεπίδες και τη χτένα στη βρύση, αδειάστε το

θάλαμο συλλογής τριχών και καθαρίστε τις τρίχες με

το πρόσθετο βουρτσάκι καθαρισμού, για απόδοση

μεγάλης διάρκειας.

Νικητής βραβείου σχεδίασης Red Dot 2016

Beardtrimmer σειράς 7000Νικητής βραβείου

σχεδίασης Red Dot 2016

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2017

Beardtrimmer σειράς 7000ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF

2017



Τρίμερ για γένια με σύστημα απορρόφησης τριχών BT7210/15

Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Ακρίβεια (μέγεθος διαβαθμίσεων): Από 0,5 χιλ.

Εύρος ρυθμίσεων μήκους: 0,5 - 10 χιλ.

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 20 ενσωματωμένες

ρυθμίσεις μήκους

Αξεσουάρ

Τρίμερ ακριβείας

Χτένα οδηγός: Χτένα ακριβείας 3 χιλ.

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού

Ευκολία στη χρήση

Ρυθμιστική ροδέλα: Εύκολη προσαρμογή των

ρυθμίσεων μήκους

Οθόνη: Λυχνία μπαταρίας

Καθάρισμα: Πλενόμενα εξαρτήματα

Λειτουργία: Με και χωρίς καλώδιο

Σχεδίαση

Χρώμα: Ασημί

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας: Έως και 75 λεπτά

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Δεν απαιτείται λίπανση

 

* Σύμφωνα με δοκιμή σε εργαστηριακό περιβάλλον σε δείγματα

μαλλιών
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