
 

Partatrimmeri
imutekniikalla

Beardtrimmer series
7000

 
0,5 mm:n tarkkuusasetus

Täysmetalliterät

1 h latauksella 75 min
käyttöaikaa

Kerää jopa 90 % karvoista*

 

BT7210/15

Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen
Imutekniikka kerää jopa 90 prosenttia leikatuista karvoista*

Tällä trimmerillä voit trimmata parran, viikset ja pulisongit entistä siistimmin.

Trimmerin tehokas imujärjestelmä kerää leikatut karvat saman tien, eikä niitä

tarvitse siivota erikseen.

Imujärjestelmä

Imutekniikalla taatusti siistimpi jälki

Tasainen trimmaustulos

Kohottaa ja ohjaa karvat, vaivaton ja tasainen lopputulos

Huipputerävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät nopeaan trimmaukseen

Tarkkuustrimmeri ja ohjauskampa hankalien kohtien viimeistelyyn

Helppokäyttöinen

Säädettävät pituusasetukset

Tunnin latauksella 75 minuuttia johdotonta käyttöä tai käyttö verkkovirralla

Yksinkertainen huolto

Merkkivalo kertoo, kun akku on tyhjä, varaus on vähissä tai akkua ladataan

Kahden vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä



Partatrimmeri imutekniikalla BT7210/15

Kohokohdat

Integroitu imujärjestelmä

Tällä trimmerillä voit trimmata parran, viikset ja

pulisongit entistä siistimmin. Trimmerin

tehokas imujärjestelmä kerää leikatut karvat

saman tien, eikä niitä tarvitse siivota erikseen.

Innovatiivinen karvan nostava

trimmausjärjestelmä

Siisti sänki yhdellä nopealla ajolla.

Innovatiivinen karvan nostava

trimmausjärjestelmä kohottaa karvat yksitellen

ja ohjaa ne huipputeräviin, ruostumattomasta

teräksestä valmistettuihin teriin. Saat tasaisen

lopputuloksen hetkessä.

Huippuluokan terät

Vahvat ja huipputerävät terästerät on tehty

kestämään pitkään ja leikkaamaan

paksuimmatkin karvat. Terät liikkuvat

trimmauksen aikana kevyesti toisiaan vasten ja

teroittuvat näin itsestään.

20 lukittavaa pituusasetusta

Leikkaa täsmälleen haluamaasi pituuteen.

Kierrä vain valitsinta ja valitse jokin 20:stä

pituusasetuksesta 0,5–10 mm:n välillä (0,5

mm:n välein).

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Yhden tunnin latauksella käytät

partatrimmeriäsi 75 minuutin ajan. Jos tarvitset

lisää virtaa, liitä vain trimmeri verkkovirtaan.

Laite on suunniteltu sekä johdolliseen että

johdottomaan käyttöön.

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo kertoo, onko akku tyhjä,

varaus vähissä tai ladataanko akkua. Tällä

tavalla osaat ajoittaa akun lataamisen niin,

että virta ei pääse loppumaan kesken

trimmauksen.

Tarkkuustrimmeri

Trimmauksen jälkeen voit napsauttaa

tarkkuustrimmerin paikalleen ja viimeistellä

tyylisi tai kiinnittää trimmeriin ohjauskamman

ja trimmata viikset.

Helppo puhdistaa

Irrota Philips-partatrimmerin ajopää ja

huuhtele se juoksevalla vedellä. Kuivaa ajopää

ennen kuin kiinnität sen takaisin laitteeseen.

Red Dot -palkinnon voittaja 2016

Partatrimmeri Series 7000Red Dot -palkinnon

voittaja 2016

iF DESIGN AWARD 2017

Partatrimmeri Series 7000iF DESIGN AWARD

2017



Partatrimmeri imutekniikalla BT7210/15

Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm

Pituusasetusalue: 0,5–10 mm

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Loihdi haluamasi tyyli

Pituusasetusten määrä: 20 pituusasetusta

Lisätarvikkeet

Tarkkuustrimmeri

Kampa: 3 mm:n ohjauskampa

Ylläpito: Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Zoomausrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Näyttö: Akun merkkivalo

Puhdistaminen: Huuhdeltavat lisäosat

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Muotoilu

Väri: Hopea

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: Jopa 75 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto

2 vuoden takuu

Ei voitelua

 

* Testattu laboratorio-oloissa karvamatoilla
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