
 

Aparat de tuns
barba cu aspirator

Beardtrimmer series
7000

 
Setări de precizie de 0,5 mm

Lame integral din metal

Utiliz. fără fir 75 min/încărc. 1 h

Prinde până la 90% din părul
tuns*

 

BT7210/15

Mai puţină dezordine cu aparatul de tuns barba

Aspirarea integrată prinde până la 90% din părul tuns*

Cu acest aparat îţi tunzi barba, mustaţa şi perciunii cu mai puţină dezordine.

Sistemul de aspirare integrat prinde părul pe măsură ce-l tunzi, oferind un tuns cu

puţină dezordine.

Sistem de aspirare

Garantat mai puţină dezordine cu ajutorul aspiratorului integrat

Tuns uniform

Ridică şi ghidează firele de păr pentru un tuns uniform, fără efort

Lame din oţel inoxidabil cu ascuţire dublă pentru un tuns mai rapid

Accesoriu de tuns de precizie şi pieptene pentru finisarea zonelor greu accesibile

Uşor de utilizat

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

75 minute de utilizare după o încărcare de 1 oră sau conectează-l

Întreţinere simplă

Indicatoarele arată când bateria are un nivel scăzut, este descărcată, încărcată sau se

încarcă

Garanţie de 2 ani, tensiune universală şi nu necesită lubrifiere



Aparat de tuns barba cu aspirator BT7210/15

Repere

Sistem integrat de aspirare

Cu acest aparat îţi tunzi barba, mustaţa şi

perciunii cu mai puţină dezordine. Sistemul de

aspirare integrat prinde părul pe măsură ce-l

tunzi, oferind un tuns cu puţină dezordine.

Cu sistem inovator de ridicare şi tundere

Scapă de aspectul nebărbierit dintr-o mişcare

rapidă. Sistemul nostru inovator de ridicare şi

tundere ridică fiecare fir de păr, apoi îl

ghidează către lamele din oţel inoxidabil cu

ascuţire dublă. Rezultatul este un aspect

nebărbierit, dar uniform sau un tuns dintr-o

singură mişcare.

Lame cu ascuţire dublă

Lamele puternice din oţel sunt ascuţite dublu

şi fabricate pentru a rezista o vreme foarte

îndelungată, pentru a tăia chiar şi firele groase

de păr. Acestea se ascut singure, prin atingerea

uşoară una de cealaltă, în timpul tunsului.

20 setări pentru lungime blocabile

Taie exact la lungimea dorită. Doar roteşte

butonul de precizie la una dintre cele 20 de

setări de lungime între 0,5 şi 10 mm, în trepte

de 0,5 mm.

Utilizare cu şi fără fir

Încarcă-ţi dispozitivul de tuns barba pentru 1

oră pentru a obţine 75 minute de utilizare fără

fir. Dacă ai nevoie de mai multă energie pentru

tuns poţi să introduci aparatul în priza din

perete. Acest aparat a fost conceput pentru a

funcţiona atât fără fir, cât şi conectat la priză.

Indicatoare pentru baterie

Indicatoarele bateriei din acest aparat de tuns

te anunţă care este starea bateriei: nivel

scăzut, descărcată, se încarcă sau este

încărcată. În acest fel, poţi încărca aparatul de

tuns la timp şi complet, astfel încât să nu ţi se

descarce bateria în mijlocul tunsului.

Tuns de precizie

După terminarea tunsului, ataşează printr-un

clic acest dispozitiv de tuns de precizie pentru

a-ţi finisa stilul prin detalii de definire şi

margini sau pentru a-ţi tunde mustaţa cu

ajutorul pieptenului de precizie al aparatului.

Uşor de curăţat

Detaşează capul aparatului de tuns barba

Philips şi clăteşte-l sub jet de apă pentru o

curăţare uşoară. Apoi usucă-l înainte de a-l

ataşa înapoi pe aparat.

Premiul Red Dot 2016: câştigător

Aparat de tuns barba seria 7000Premiul Red

Dot 2016: câştigător

PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2017

Aparat de tuns barba seria 7000PREMIUL iF

PENTRU DESIGN 2017



Aparat de tuns barba cu aspirator BT7210/15

Specificaţii

Sistem de tăiere

Precizie (dimensiunea paşilor): De 0,5 mm

Gama setărilor de lungime: de la 0,5 până la

10 mm

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Creează-ţi stilul dorit

Numărul setărilor de lungime: 20 setări de

lungime integrate

Accesorii

Aparat de tuns de precizie

Pieptene: Pieptene de precizie de 3 mm

Întreţinere: Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Inel de reglare: Reglarea cu uşurinţă a setărilor

de lungime

Afişaj: Led pentru baterie

Curăţare: Accesorii ce pot fi clătite

Funcţionare: Utilizare cu fir şi fără fir

Design

Culoare: Argintiu

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: Până la 75 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră

Tensiune automată: 100-240 V

Service

2 ani garanţie

Nu este necesară lubrifierea

 

* Testat pe covoare din păr, în medii de laborator
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