
 

Vakuuminė
barzdakirpė

Beardtrimmer series
7000

 
0,5 mm tikslumo nustatymai

Metaliniai peiliukai

75 min. veikia be laido / 1 h
krovimas

Surenka iki 90 % nukirptų
plaukelių*

 

BT7210/15

Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
Integruota vakuuminė sistema surenka iki 90 % nukirptų

plaukelių*

Kirpkite švariai tvarkydami barzdą, ūsus ir žandenas šiuo kirptuvu. Galinga

vakuuminė siurbimo sistema surenka nukirptus plaukelius, kad viskas vyktų

tvarkingai.

Vakuuminė sistema

Mažiau netvarkos dėl integruotos vakuuminės siurbimo sistemos

Lygus kirpimas

Pakelia ir nukreipia, kad plaukelius nukirptumėte lengvai ir lygiai

Dvipusiais nerūdijančiojo plieno peiliukais kerpama greičiau

Tikslus kirptuvas ir šukos padės sutvarkyti sunkiai pasiekiamas vietas

Paprasta naudoti

20 fiksuojamų ilgio nustatymų, 0,5–10 mm su 0,5 mm tikslumu

75 minučių naudojimas įkrovus 1 valandą arba įjungus į tinklą

Ištuštinkite kamerą ir nuplaukite peiliukus vandeniu

Iškart matoma kirptuvo akumuliatoriaus įkrovos būsena

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia sutepti



Vakuuminė barzdakirpė BT7210/15

Ypatybės

Integruota vakuuminė sistema

Kirpkite švariai tvarkydami barzdą, ūsus ir

žandenas šiuo kirptuvu. Galinga vakuuminė

siurbimo sistema surenka nukirptus plaukelius,

kad viskas vyktų tvarkingai.

Inovatyvi pakėlimo ir kirpimo sistema

Greitai apkirpkite barzdą vienu judesiu.

Inovatyvi pakėlimo ir kirpimo sistema pakelia

kiekvieną plaukelį ir nukreipia į dvipusius

nerūdijančiojo plieno peiliukus – taip barzdą

nukirpsite lygiai vienu judesiu.

Dvipusiai peiliukai

Tvirti nerūdijančiojo plieno dvipusiai peiliukai

yra labai patvarūs, todėl galėsite kirpti net

storus plaukelius. Jums kerpant šie peiliukai

trindamiesi vieni į kitus savaime pasigalanda.

20 fiksuojamo ilgio nustatymų

Pasirinkite pageidaujamą kirpimo ilgį tiesiog

sukdami didinimo ratuką rankenėlėje, kol bus

parodytas pageidaujamas ilgio nustatymas

0,5–10 mm su 0,5 mm tikslumu. Jūsų

pasirinktas ilgis bus užfiksuotas ir galėsite

koreguoti arba kirpti.

Naudojama su laidu ir be laido

Kraukite barzdakirpę 1 val. ir naudokite ją 75

min. be laido. Jei kerpant reikia daugiau galios,

tiesiog įjunkite barzdaskutę į tinklo lizdą. Šį

kirptuvą galima naudoti su laidu ir be laido.

Akumuliatoriaus indikatoriaus

Akumuliatoriaus indikatorius rodo, kada

kirptuvo akumuliatorius yra išsikrovęs,

kraunamas arba įkrautas.

Koreguojamasis kirpimas

Baigę kirpti tiesiog spustelėkite šį tikslų

kirptuvą ir užbaikite modeliuoti atlikdami

smulkius pakoregavimus bei sutvarkydami

kraštelius arba spustelėdami ant kirptuvo

esančias šukas nukirpkite ūsus.

Lengva valyti

Kai tik baigsite kirpti, tiesiog patraukdami

nuimkite peiliukus, išplaukite juos ir šukas po

tekančiu vandeniu, ištuštinkite plaukų

surinkimo talpą ir valymo šepetėliu išvalykite

palaidus plaukelius, kad veikimas ilgai išliktų

našus.

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

„Beardtrimmer series 7000“ barzdakirpė2016

m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO

DIZAINĄ 2017 m.

„Beardtrimmer series 7000“ barzdakirpė„iF“

APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2017

m.



Vakuuminė barzdakirpė BT7210/15

Specifikacijos

Kirpimo sistema

Tikslumas (intervalų dydis): 0,5 mm intervalai

Ilgio nustatymų diapazonas: nuo 0,5 iki 10

mm

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Susikurkite norimą išvaizdą

Ilgio nustatymų skaičius: 20 integruoti ilgio

nustatymai

Priedai

Koreguojantis peiliukas

Šukos: 3 mm tikslumo šukos

Priežiūra: Valymo šepetys

Lengva naudoti

Didinimo žiedas: Lengvai reguliuojami ilgio

nustatymai

Ekranas: Akumuliatoriaus lemputė

Valymas: Plaunami priedai

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Konstrukcija

Spalva: Sidabras

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: Iki 75 minučių

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Nereikia tepti alyva

 

* Patikrinta laboratorijoje naudojant plaukų kilimėlius
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