Hefte før salg for Norge (2019, August 14)

• Fanger opp avklipte skjeggstrå
• 20 lengder fra 0,5-10 mm
• Selvslipende blad
• 75 min. trådløs bruk/1 time lading

BT7500/15

Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
Philips' beste alternativ for fin trimning
Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du rot på badet når du har trimmet skjegget. Den innebygde oppsugingsfunksjonen,
nå med forbedret prestasjon og 50%* kraftigere luftstrøm, fanger opptil 95% av de klipte skjeggstråene**. Velg mellom 20
forskjellige lengdeinnstillinger og få alltid en skarp og presis trimming. Denne modellen inkluderer en presisjonstrimmer og en
trimmekam.
Fordeler

Vakuumtrimmer for mindre søl
• Garantert mindre rot med den innebygde oppsugingsfunksjonen

Jevne trimmeresultater
• Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttestilling
• Selvslipende metallblader for nøyaktig trimning
• Presisjonstrimmer og trimmekam som tillbehør

Lett å bruke

• 20 lengdeinnstillinger fra 0,4 -10 mm
• Opptil 75 minutters trådløs bruk etter 1 times opplading
• Lys for batteristatus
• Lett å rengjøre
• Designet for å vare lenge

Beardtrimmer series 7000

Funksjoner
Garantert mindre rot med den innebygde oppsugingsfunksjonen

Opptil 75 minutters trådløs bruk etter 1 times opplading

Trim skjegget, barten og kinnskjegget uten skjeggstubber i håndvasken. Den
kraftige oppsugingsfunksjonen, som nå er 50% sterkere med forbedret
luftstrøm*, fanger opp opptil 95% av de klipte skjeggstråene** så du får en fin
styling.

Lad skjeggtrimmeren i én time for å få opptil 75 minutter med trådløs bruk,
eller bruk den ganske enkelt mens den er koblet til et vegguttak. Den raske
ladefunksjonen gir deg også en fullstendig trimming etter bare fem minutters
lading.

Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttestilling

Lys for batteristatus

Trimmerens innebygde Lift & Trim Pro-system løfter opp hvert hårstrå til
optimal kuttestilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag.
Funksjonen gjør trimmingen jevnere og mer nøyaktig, samt raskere.

Batteriindikatoren viser når trimmeren er fulladet, holder på å lade eller når
batteriet er nesten tomt.

Selvslipende metallblader for nøyaktig trimning

Denne trimmeren har dobbeltslipte blad i rustfritt stål som gir en ekstra skarp
og nøyaktig trimming. Funksjonen gjør at du skjærer flere hårstrå i ett og
samme drag, samtidig som bladene holder seg skarpe ved å slipe seg mot
hverandre mens du trimmer.

Lett å rengjøre

Du rengjør trimmeren ved å skylle trimmehodet under springen eller ved å
bruke børsten som følger med.
Designet for å vare lenge

20 lengdeinnstillinger fra 0,4 -10 mm

Du velger ønsket lengde ved å vri på zoomehjulet på trimmerens håndtak.
Philips BeardTrimmer har 20 lengdinnstillinger fra 0,5–10 mm med en
nøyaktighet på 0,5 mm mellom trinnene. Når du har valgt en innstilling, låser
trimmeren innstillingen slik at du kan være sikker på å få samme lengde under
hele stylingen.

Philips BeardTrimmer Series 7000 har to års verdensomfattende garanti. Våre
trimmere er laget for å holde. De trenger aldri å smøres, og de er kompatible
med de forskjellige elektriske standardene rundt om i verden.

Presisjonstrimmer og trimmekam som tillbehør

Når du har trimmet ferdig, er det bare å klikke fast et av tilbehørene for å få
en velpleid finish på bart, kinnskjegg og skjegglinje.
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Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Klippesystem
Kutteelement
Utvalg av lengdeinnstilinger
Presisjon (størrelsen
på trinnene)

Kniver i rustfritt stål
0,5 opptil 10 mm
Ved 0,5 mm

Skap det utseendet du ønsker
Antall lengdeinnstillinger

20 integrerte lengdeinnstillinger

Juster enkelt lengdeinnstillingene
Batterinivåindikator
Bruk med og uten ledning
Knivene og lamellene kan skylles

Strømsystem
Fem minutters
hurtiglading

Ja

Utforming
Farge
Overflate

Svart
Myk

Drift
Driftstid
Lading
Batteritype
Automatisk spenning

2 års garanti

Ja

Tilbehør
Presisjonstrimmer
Kam
Vedlikehold

Ja
Lift & Trim-system
Rengjøringsbørste

Mål, emballasje

Enkel i bruk
Zoom-hjul
Skjerm
Drift
Rengjøring

Service

Opptil 75 minutter
Fulladet på 1 time
NiMH
100–240 V

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

24,50 cm
14,00 cm
7,00 cm
0,27 kg
0,41 kg
08710103878131
1
CN
851020

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

28,90 cm
14,90 cm
26,00 cm
1,80 kg
18710103878138
4
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* Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips
* *Testet på hårmatter i et laboratorium
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