
 

Baardtrimmer met
Turbovac-systeem

Beardtrimmer series
7000

 
Nauwkeurigheidsinstellingen
van 0,5 mm

Volledig metalen mesjes

80 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Vangt tot 90% van afgeknipte
haren*

 

BT7220/15

Trimmer met vacuümsysteem
Geïntegreerd vacuümsysteem vangt tot 90% van afgeknipte

haren*

Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder rommel. Het krachtige

vacuümsysteem zuigt geknipte haren op terwijl u bezig bent voor trimmen zonder

rommel.

Vacuümsysteem

Gegarandeerd minder rommel dankzij geïntegreerd afzuigsysteem

Gelijkmatige trimresultaten

Tilt de haren op voor moeiteloos, gelijkmatig trimmen

Dubbel geslepen roestvrijstalen mesjes voor sneller trimmen

Precisietrimmer en kam voor afwerking op moeilijk bereikbare plaatsen

Gebruiksvriendelijk

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

80 minuten gebruik na 1 uur opladen, of gebruik het snoer

Bekijk uw lengte-instelling in verlichting

Houd zicht op uw oplaadbeurt

Eenvoudig onderhoud

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages wereldwijd, smeren niet nodig



Baardtrimmer met Turbovac-systeem BT7220/15

Kenmerken

Geïntegreerd opzuigsysteem

Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder

rommel. Het krachtige afzuigsysteem zuigt

geknipte haren op terwijl u bezig bent voor

trimmen zonder rommel.

Innovatief Lift & Trim-systeem

Trim uw stoppels in één snelle beweging. Ons

innovatieve Lift & Trim-systeem tilt elke haar

op naar de dubbel geslepen roestvrijstalen

mesjes voor een gelijkmatig resultaat in één

keer.

Dubbel geslepen mesjes

De sterke stalen messen zijn dubbel geslepen,

gaan langer mee en snijden zelfs door dikke

haren. Ze slijpen zichzelf door een lichte

onderlinge wrijving tijdens het trimmen.

20 vergrendelbare lengtestanden

Knip af op de exacte lengte die u nodig hebt.

Draai de precisieknop naar een van de 20

lengtestanden tussen 0,5 en 10 mm in stappen

van 0,5 mm.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Laad uw baardtrimmer gedurende 1 uur op voor

80 minuten snoerloos gebruik. Als u tijdens het

trimmen meer stroom nodig hebt, kunt u de

trimmer gewoon op een stopcontact aansluiten.

Deze trimmer kan zowel snoerloos als via een

snoer worden gebruikt.

Digitaal LED-display

Draai aan het instelwiel van uw Philips

baardtrimmer met afzuigfunctie om de

geselecteerde lengtestand op het LED-display

weer te geven. Zo eenvoudig is het.

Batterij-indicator met 3 niveaus

Zie hoeveel vermogen uw trimmer nog heeft.

De batterij-indicator met 3 niveaus geeft aan

wanneer de batterij vol is, bijna leeg is of

wordt opgeladen.

Red Dot Award 2016: winnaar

Baardtrimmer series 7000Red Dot Award 2016:

winnaar

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

iF DESIGN AWARD 2017

Baardtrimmer series 7000iF DESIGN AWARD

2017
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Specificaties

Scheersysteem

Precisie (grootte van stappen): Per 0,5 mm

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 10 mm

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Creëer uw gewenste look

Aantal lengte-instellingen: 20 geïntegreerde

lengte-instellingen

Accessoires

Precisietrimmer

Kam: Precisiekam van 3 mm, Precisiekam van

5 mm

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen

lengtestanden

Display: Digitale lengte-instellingen, Batterij-

indicator met 3 niveaus

Reiniging: Afspoelbare opzetstukken

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Ontwerp

Afwerking: Verchroomde afwerking

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 80 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig

* Getest in laboratoriumomgeving op haarmatten
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