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szakállvágó

Beardtrimmer series
7000

 
0,5 mm-es precíziós
beállításokkal

Tiszta fém pengék

75 perc vez. nélk. haszn./1 óra
töltés

A levágott szőr akár 90%-át
begyűjti.*

 

BT7210/15

Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb

takarítanivalót hagy maga után
Vákuumos technológia: összegyűjti a levágott szőrszálak

90%-át*

Vágja a szakállát, bajszát és pajeszát anélkül, hogy felfordulást hagyna maga

körül. A vágókészülék nagy teljesítményű vákuumos technológiája beszívja a

levágott szőrszálakat működés közben, így biztosítva Önnek egyszerű és

felfordulás nélküli szakállvágást.

Vákuumos technológia

Garantáltan kevesebb takarítanivaló a beépített vákuumos technológiának

köszönhetően

Egyenletes vágási eredmény

Megemeli és vezeti a szőrszálakat az erőfeszítés nélküli egyenletes formázásért

Kettős élű, rozsdamentes acél pengék a gyorsabb vágás érdekében

Precíziós formázó és fésű a nehezen elérhető területek kiigazításához

Egyszerű használat

Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz

75 min használati idő 1 h töltés után ill. vezetékes használat

Egyszerű karbantartás

Fényjelzés mutatja, hogy a töltöttség alacsony, a készülék lemerült, feltöltődött vagy

éppen töltődik

2 év garancia, kompatibilisek a különböző országok hálózati feszültségével, és nincs

szükségük olajozásra



Vákuumos szakállvágó BT7210/15

Fénypontok

Beépített vákuumos technológia

Vágja a szakállát, bajszát és pajeszát anélkül,

hogy felfordulást hagyna maga körül. A

vágókészülék nagy teljesítményű vákuumos

technológiája beszívja a levágott szőrszálakat

működés közben, így biztosítva Önnek

egyszerű és felfordulás nélküli szakállvágást.

Innovatív Lift & Trim rendszer

Vágja le a borostát egyetlen gyors mozdulattal.

Az innovatív Lift & Trim rendszerünk minden

egyes szőrszálat megemel, majd a kettős élű,

rozsdamentes acél pengék felé vezeti. Az

eredmény: egyenletes borosta vagy formázás

egyetlen mozdulattal.

Kettős élű pengék

Az erős acél pengék kettős élűek, és nagyon

tartósak, hogy még a vastag szőrzet vágását is

hosszú időn át biztosítsák. Finoman

egymáshoz érve élezik egymást, miközben Ön

borotválkozik.

20 rögzíthető hosszbeállítás

Vágja a kívánt hosszra. A 0,5 mm-es

lépésközökkel ellátott precíziós tárcsával

egyszerűen állítsa be a 20 hosszbeállítás

egyikét 0,5 és 10 mm között.

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Töltse a szakállvágót 1 órán keresztül a 75 perc

vezeték nélküli használathoz. Ha vágás közben

több energiára van szüksége, egyszerűen csak

csatlakoztassa a vágókészüléket a fali

csatlakozóhoz. Ez a vágókészülék úgy van

kialakítva, hogy vezeték nélkül és hálózathoz

csatlakoztatva is használható legyen.

Töltöttségjelzők

A vágókészüléken lévő töltöttségjelzők

megmutatják, ha a töltöttség alacsony, a

készülék lemerült, feltöltődött vagy töltődik. Így

lehetősége van időben és teljesen feltölteni

készülékét, hogy biztosan ne merüljön le

akkumulátora a vágás közepén.

Precíziós vágás

Ha végzett a vágással, pattintsa fel a precíziós

formázót a formázás befejezéséhez: a részletek

és kontúrok kialakításához, illetve a bajusz

formázásához pattintsa fel a precíziós fésűt a

formázóra.

Könnyű tisztítás

Az egyszerű tisztításhoz vegye le a Philips

szakállvágó fejét, és öblítse el csapvízzel.

Szárítsa meg, mielőtt visszateszi a készülékre.

A Red Dot díj 2016 nyertese

Szakállvágó 7000-es szériaA Red Dot díj 2016

nyertese

iF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2017

Szakállvágó 7000-es szériaiF

FORMATERVEZÉSI DÍJ 2017
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Pontosság (lépcsők mérete): 0,5 mm-enként

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-10

mm

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: 20 hosszbeállítás

Tartozékok

Precíziós formázó

Fésű: 3 mm-es precíziós fésű

Karbantartás: Tisztítókefe

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Kijelző: Akkumulátor jelzőfény

Tisztítás: Leöblíthető tartozékok

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli

használat

Kialakítás

Szín: Ezüst színű

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: Akár 75 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

* Laboratóriumi környezetben, szőrcsomókon tesztelve
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