
 

Vakuum-
skjeggtrimmer

Beardtrimmer series
7000

 
0,5 mm presisjonsinnstillinger

Kniver i metall

75 min trådløs bruk / 1 t lading

Fanger opptil 90 % av avklippet
hår*

 

BT7210/15

Vakuumtrimmer for mindre søl
Det integrerte vakuumsystemet fanger opptil 90 % av avklippet

hår*

Du kan trimme skjegget, barten og kinnskjegget samtidig som at denne trimmeren

sørger for mindre søl. Det kraftige vakuumsystemet fanger opp håret mens du

trimmer, slik at du får mindre søl ...

Vakuumsystem

Garantert mindre søl med integrert vakuumsystem

Jevne trimmeresultater

Løfter og leder hårene for en jevn og enkel trimming

Dobbeltslipte barberblader i rustfritt stål for en raskere trimming

Presisjonstrimmer og -kam for gode resultater i områder som er vanskelige å nå

Lett å bruke

Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

75 minutters bruk etter én times lading, eller koble den til

Enkelt vedlikehold

Lys indikerer at batterinivået er lavt, tomt, fulladet eller at batteriet lader

2-års garanti, global spenning og aldri behov for smøring



Vakuum-skjeggtrimmer BT7210/15

Høydepunkter

Integrert vakuumsystem

Du kan trimme skjegget, barten og

kinnskjegget samtidig som at denne trimmeren

sørger for mindre søl. Det kraftige

vakuumsystemet fanger opp håret mens du

trimmer, slik at du får mindre søl.

Innovativt løfte-og-trimme-system

Trim skjeggstubbene i én rask bevegelse. Det

innovative løfte-og-trimme-systemet løfter

hvert hår og leder det til de dobbeltslipte

barberbladene i rustfritt stål. Slik får du jevne

skjeggstubber i én omgang.

Dobbeltslipte barberblader

De sterke stålbadene er dobbeltslipte og

utviklet for å vare lenge selv ved klipping av

tykt hår. Bladene berører hverandre lett, slik at

de skjerpes mens du trimmer.

20 låsbare lengdeinnstillinger

Kutt til akkurat den lengden du vil ha. Bare vri

presisjonshjulet til en av de 20

lengdeinnstillingene mellom 0,5–10 mm i trinn

på 0,5 mm.

Kan brukes med og uten ledning

Lad skjeggtrimmeren i 1 time for å få 75

minutters trådløs bruk. Hvis du trenger mer

strøm underveis, er det bare å koble trimmeren

til strømnettet. Denne trimmeren er utviklet for

bruk både med og uten strømtilkobling.

Batteriindikatorer

Batteriindikatorene på trimmeren forteller deg

om batterinivået er lavt, eller om batteriet er

tomt, fulladet eller lades. På denne måten kan

du fullade trimmeren i tide, og du slipper å gå

tom for batteri mens du trimmer.

Presisjonstrimming

Når du er ferdig med å trimme, klikker du på

denne presisjonstrimmeren for å fullføre

frisyren med definerte detaljer og kanter. Du

trimmer barten ved å klikke presisjonskammen

på trimmeren.

Enkel å gjøre ren

Ta av hodet på skjeggtrimmeren fra Philips og

skyll det i springen for enkel rengjøring. Tørk

det før du setter det tilbake på apparatet.

Red Dot-prisvinner 2016

Beardtrimmer series 7000Red Dot-prisvinner

2016

iF-DESIGNPRISEN 2017

Beardtrimmer series 7000iF-DESIGNPRISEN

2017

 



Vakuum-skjeggtrimmer BT7210/15

Spesifikasjoner

Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved

0,5 mm

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,5 opptil 10 mm

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: 20 integrerte

lengdeinnstillinger

Tilbehør

Presisjonstrimmer

Kam: Presisjonskam på 3 mm

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Enkel i bruk

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Skjerm: Batterilampe

Rengjøring: Tilbehør kan skylles i vann

Drift: Bruk med og uten ledning

Utforming

Farge: Sølv

Drift

Batteritype: Litium-ion

Driftstid: Opptil 75 minutter

Lading: Fulladet på 1 time

Automatisk spenning: 100–240 V

Service

To års garanti

Trenger ikke smøring

 

* Testet på hårmatter i et laboratorium
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