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Vakuum Skægtrimmer
• 0,5 mm præcisionsindstillinger
• Metalknive
• 75 min. ledningsfri brug/1 t. opladning
• Opsamler op til 90 % af afklippet hår*

BT7210/15

Vakuumtrimmer, færre løse hår
Integreret vakuum fanger op til 90 % af de løse hår*
Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden alle de løse hår med denne trimmer. Det kraftige vakuum fanger de løse hår, så du
holder god orden, mens du trimmer.
Fordele

Vakuumsystem
• Garanti for færre løse hår med integreret vakuum

Ensartede trimmeresultater
• Løfter og styrer hårene for at sikre en effektiv, ensartet trimning
• Dobbeltslebne knive giver hurtigere trimning
• Præcisionstrimmer og kam til tilretning på svært tilgængelige steder

Nem at anvende

• 20 låsbare længdeindstillinger: 0,5-10 mm med 0,5 mm præcision
• 75 minutters brugstid efter 1 times opladning, eller sæt stikket i
• Se hurtigt status for trimmerens batteri
• Tøm blot skægkammeret, og skyl knivene under vand
• 2 års garanti, verdensomspændende spænding og intet behov for olie

Beardtrimmer series 7000

Funktioner
Integreret vakuumsystem

Batteriindikator

Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden alle de løse hår med denne
trimmer. Det kraftige vakuum fanger de løse hår, så du holder god orden,
mens du trimmer.

Batteriindikator viser, når din trimmers batteri er tomt, oplader eller er fuldt
opladet.

Innovativt Lift & Trim-system

Trim dine skægstubbe i én hurtig bevægelse. Vores innovative Lift & Trimsystem rejser hvert enkelt hår og styrer det hen til de dobbeltslebne knive i
rustfrit stål. Resultatet er en ensartet klipning eller trimning i én arbejdsgang.
Dobbeltslebne knive

De stærke stålknive er dobbeltslebne og meget holdbare, så de kan skære
gennem selv tykt hår. De er selvslibende, idet de kører let mod hinanden,
mens du trimmer.
20 låsbare længdeindstillinger

Vælg din foretrukne trimmelængde ved blot at dreje zoomhjulet på
håndgrebet, indtil den ønskede længde på 0,5-10 mm angives med 0,5mm
præcision. Den ønskede længde er nu "låst fast" for en perfekt ensartet
trimning.

Præcisionstrimning

Når du er færdig med at trimme, skal du blot klikke på denne
præcisionstrimmer for at tilrette stilen ved at definere detaljer og kanter eller
trimme overskægget ved at klikke på trimmerens præcisionskam.
Nem at rengøre

Når du er færdig, skal du blot skylle knivene og kammen under vandhanen,
tømme skægkammeret og børste eventuelle løse hår væk med den
medfølgende rensebørste for at sikre langvarig ydeevne.
Bygget til at holde

Vi støtter denne Philips-trimmer med en 2 års garanti: Vores plejeprodukter
er bygget til at holde. Du behøver aldrig at oliere den, og den er kompatibel
med alle netspændinger i hele verden.

Til brug med eller uden ledning

Oplad skægtrimmeren i 1 time for at få 75 minutters ledningsfri brug. Hvis du
har brug for mere energi under trimningen, skal du blot slutte trimmeren til
stikkontakten. Denne trimmer er designet til at køre både ledningsfrit og via
stikkontakten.
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Beardtrimmer series 7000

Specifikationer
Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel.
Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Klippesystem
Præcision (interval)
Længdeindstillinger
Skærenhed

0,5 mm
0,5 op til 10 mm
Knive i rustfrit stål

Service
2 års reklamationsret
Olie ikke nødvendigt

Skab det look, du ønsker
Antal længdeindstillinger

20 integrerede længdeindstillinger

Emballagens mål
Højde
Bredde
Dybde
Nettovægt
Bruttovægt
EAN
Antal medfølgende
produkter
Oprindelsesland
Harmoniseret
systemkode

Tilbehør
Præcisionstrimmer
Kam
Vedligeholdelse

Ja
3 mm præcisionskam
Rensebørste

Brugervenlig
Zoomring
Display
Rengøring
Betjening

Nem justering af længdeindstillinger
Batteriindikator med lys
Tilbehør, der kan rengøres
Brug med og uden ledning

Sølvfarvet

Strøm
Batteritype
Driftstid
Opladning
Automatisk spændingstilpasning

24,50 cm
17,30 cm
7,00 cm
0,27 kg
0,42 kg
08710103769132
1
CN
851020

Yderemballage

Design
Farve

Ja
Ja

Litiumion
Op til 75 minutter
Fuld opladning på 1 time
100-240 V

Længde
Bredde
Højde
Bruttovægt
EAN
Antal forbrugeremballager

28,90 cm
18,20 cm
26,00 cm
1,84 kg
18710103769139
4

* Testet i laboratoriemiljø på hårmåtter
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