
 

Partatrimmeri
imutekniikalla

Beardtrimmer series
7000

 
0,5 mm:n tarkkuusasetus

Täysmetalliterät

1 h latauksella 80 min
käyttöaikaa

Kerää jopa 90 % karvoista*

 

BT7220/15

Täydellinen parta,

vähemmän sotkua

Oletko kyllästynyt pesualtaan sotkuun parran trimmauksen jälkeen? Tässä

partatrimmerissä on sisäänrakennettu toiminto, joka imee leikatut partakarvat

säiliöön heti ajon aikana. Trimmerissä on 20 pituusasetusta välillä 0,5–10 mm.

Tehokas partatrimmeri antaa ensiluokkaisen lopputuloksen ja vähentää sotkua.

Philipsin partatrimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä

tarvitse koskaan öljytä.

Imujärjestelmä

Imutekniikalla taatusti siistimpi jälki

Tasainen trimmaustulos

Sisäänrakennettu kampa nostaa partakarvat ihanteelliseen asentoon

Kaksoisteroitetut terät nopeampaan ajoon*

Tarkkuustrimmeri ja ‑kammat lisätarvikkeina

Helppokäyttöinen

20 pituusasetusta: 0,5–10 mm

Tunnin latauksella 80 minuuttia johdotonta käyttöä tai käyttö verkkovirralla

Digitaalinen LED-näyttö

Kolmen varaustason merkkivalo

Helppo puhdistaa

Suunniteltu kestämään



Partatrimmeri imutekniikalla BT7220/15

Kohokohdat

Integroitu imujärjestelmä

Tällä trimmerillä voit trimmata parran, viikset ja

pulisongit entistä siistimmin. Trimmerin

tehokas imujärjestelmä kerää leikatut karvat

saman tien, eikä niitä tarvitse siivota erikseen.

Innovatiivinen karvan nostava

trimmausjärjestelmä

Trimmerin sisäänrakennettu kampa nostaa

jokaisen partakarvan ylös ihanteelliseen

asentoon ajoa varten. Täydellisen ja tasaisen

lopputuloksen saa siis vain yhdellä vedolla.

Toiminnon ansiosta muotoilu on myös tarkkaa

ja nopeaa.

Huippuluokan terät

Trimmerin kaksoisteroitetut täysmetalliterät

saavat aikaan tarkan lopputuloksen. Todella

terävät terät ajavat enemmän partakarvoja

yhdellä vedolla. Philips BT7200/15

‑partatrimmeri on kaksi kertaa nopeampi kuin

edeltäjänsä QT4050/32.

20 lukittavaa pituusasetusta

Voit valita haluamasi pituusasetuksen

pyörittämällä trimmerin varressa olevaa

zoomausrengasta. Tässä Philips-

partatrimmerissä on 20 pituusasetusta (0,5–10

mm) aina 0,5 mm:n välein. Valinta lukittuu,

joten voit olla varma siitä, että se säilyy

samana koko muotoilun ajan.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Yhden tunnin latauksella käytät

partatrimmeriäsi 80 minuutin ajan. Jos tarvitset

lisää virtaa, liitä vain trimmeri verkkovirtaan.

Laite on suunniteltu sekä johdolliseen että

johdottomaan käyttöön.

Digitaalinen LED-näyttö

Digitaalisesta LED-näytöstä näkee selvästi

valitun pituusasetuksen.

3 tason latauksen ilmaisin

Kolmen varaustason merkkivalo osoittaa,

kuinka paljon virtaa akussa on jäljellä.

Red Dot -palkinnon voittaja 2016

Partatrimmeri Series 7000Red Dot -palkinnon

voittaja 2016

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

iF DESIGN AWARD 2017

Partatrimmeri Series 7000iF DESIGN AWARD

2017



Partatrimmeri imutekniikalla BT7220/15

Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm

Pituusasetusalue: 0,5–10 mm

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Loihdi haluamasi tyyli

Pituusasetusten määrä: 20 pituusasetusta

Lisätarvikkeet

Tarkkuustrimmeri

Kampa: 3 mm:n ohjauskampa, 5 mm:n

ohjauskampa

Ylläpito: Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Zoomausrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Näyttö: Digitaaliset pituusasetukset, 3 tason

akkuilmaisin

Puhdistaminen: Huuhdeltavat lisäosat

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Muotoilu

Pinnoitus: Kromiviimeistely

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 80 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto

2 vuoden takuu

Ei voitelua

* Testattu laboratorio-oloissa karvamatoilla
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