
 

Partatrimmeri
imutekniikalla

Beardtrimmer series
7000

 
Imee leikatut partakarvat

20 pituusasetusta: 0,5–10 mm

Itseteroittuvat terät

75 minuuttia käyttöaikaa/1
tunnin lataus

 

BT7500/15

Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
Philipsin paras vaihtoehto tehokkaaseen parran muotoiluun

Philips Beardtrimmer Series 7000 -partatrimmerin kanssa ei tarvitse huolehtia

sotkusta kylpyhuoneessa. Sisäänrakennetun imujärjestelmän päivityksen ja 50%*

voimakkaamman ilmavirran ansiosta, trimmeri kerää 95% leikatuista

partakarvoista**. Valitse haluamasi pituusasetus 20 vaihtoehdosta ja nauti

tarkasta ajotuloksesta. Malliin sisältyy tarkkuustrimmeri ja trimmauskampa.

Imutekniikkatrimmeri siistimpään trimmaukseen

Sisäänrakennetun imujärjestelmän ansiosta vähemmän sotkua

Tasainen trimmaustulos

Nostaa partakarvat ihanteelliseen asentoon ajoa varten

Itseteroittuvat terät tarkkaan trimmaukseen

Tarkkuustrimmeri ja trimmauskampa lisätarvikkeina

Helppokäyttöinen

20 pituusasetusta: 0,5–10 mm

Jopa 75 minuutin johdoton käyttö tunnin latauksella

Akun merkkivalo

Helppo puhdistaa

Suunniteltu kestämään



Partatrimmeri imutekniikalla BT7500/15

Kohokohdat

Tehokas imujärjestelmä

Trimmaa parta, viikset ja pulisongit ilman

sotkuja pesualtaassa. Imujärjestelmän

ilmavirta on nyt 50%* voimakkaampi, jonka

ansiosta trimmeri kerää 95% leikatuista

partakarvoista** ja tekee ajotuloksesta

erinomaisen.

Nostaa partakarvat ihanteelliseen asentoon

ajoa varten

Trimmerin sisäänrakennettu Lift & Trim PRO -

järjestelmä 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.

Itseteroittuvat terät tarkkaan trimmaukseen

Trimmerin ruostumattomasta metallista

valmistetut kaksoisteroitetut terät saavat aikaan

tarkan lopputuloksen. Todella terävät terät

ajavat enemmän ihokarvoja yhdellä vedolla.

Ne pysyvät terävinä, sillä ne liukuvat toisiaan

vasten trimmauksen aikana.

20 pituusasetusta: 0,5–10 mm

Voit valita haluamasi pituusasetuksen

pyörittämällä trimmerin varressa olevaa

säätörengasta. 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.

Tarkkuustrimmeri ja trimmauskampa

lisätarvikkeina

Ajon jälkeen voit napsauttaa haluamasi

lisätarvikkeen paikalleen ja viimeistellä viikset,

pulisongit tai parran reunat.

Jopa 75 minuutin johdoton käyttö tunnin

latauksella

Lataamalla partatrimmeriä 1 tunnin saat

enintään 75 min johdotonta käyttöaikaa, tai

voit käyttää sitä verkkovirralla. 5 minuutin

pikalatauksella virta riittää täyteen

trimmaukseen.

Akun merkkivalo

Merkkivalosta näkee, onko trimmerin akku

täynnä, vähissä tai latauksessa.

Helppo puhdistaa

Ajopää on helppo puhdistaa juoksevalla

vedellä tai mukana tulevalla harjalla.

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.



Partatrimmeri imutekniikalla BT7500/15

Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Pituusasetusalue: 0,5–10 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm

Loihdi haluamasi tyyli

Pituusasetusten määrä: 20 pituusasetusta

Helppokäyttöinen

Zoomausrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Näyttö: Akun tason ilmaisin

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Puhdistaminen: Huuhdeltavat terät ja suojat

Virransyöttö

5 minuutin pikalataus

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus: Pehmeä

Virta

Käyttöaika: Jopa 75 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa

Akkutyyppi: NiMH

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto

2 vuoden takuu

Lisätarvikkeet

Tarkkuustrimmeri

Kampa: Lift & Trim -järjestelmä

Ylläpito: Puhdistusharja

 

* Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen

* *Testattu laboratorio-oloissa karvamatoilla
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