
 

Vakuum-
skjeggtrimmer

Beardtrimmer series
7000

 
0,5 mm presisjonsinnstillinger

Selvslipende metallblader

60 min bruk / 1 t lading

Kroppspleiesystemet BG105
følger med

 

BT7501/85

Vakuumtrimmer for mindre søl
Philips' fremste trimmeenhet

Trim skjegget, barten og kinnskjeggene. Den nye vakuumtrimmeren fra Philips har

et forbedret og kraftig system med 50 % sterkere* luftstrøm. Den fanger opp

avkuttede hår effektivt og gir deg perfekt skjeggtrimming.

Vakuumtrimmer for mindre søl

Forbedret luftstrøm for ryddig trimming

Hudvennlig ytelse

Skjermer mens du trimmer

Trimmer hår i alle retninger

Jevne trimmeresultater

Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt

Selvslipende blader som ikke krever vedlikehold

Lett å bruke

Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Lys indikerer at batterinivået er lavt, tomt, fulladet eller at batteriet lader

60 minutters bruk etter 1 times lading, eller koble den til

Enkelt vedlikehold

Garanti for kjøpsbeskyttelse



Vakuum-skjeggtrimmer BT7501/85

Høydepunkter

Vakuumsystem med høy ytelse

Vakuumsystemet til Philips skjeggtrimmer

7000 med høy ytelse gir 50 % sterkere og

forbedret luftstrøm* for å fange opptil 95 % av

det klipte håret**, og gir deg en ryddig

trimming.

Lift & Trim PRO-system

Skjeggstubbene har ikke en sjanse. Lift&Trim

Pro-systemet fanger opp alle hår som ligger

flatt, og løfter dem opp mot knivene for å få et

presist resultat – samtidig som det er en ideell

trimmer for lange skjegg også.

Selvslipende metallblader

De dobbeltslipte bladene egner seg for selv

veldig tykt hår og garanterer presise kanter og

førsteklasses trimming hver gang. De krever

ikke smurning eller reserveblader.

20 låsbare lengdeinnstillinger

Kutt til akkurat den lengden du vil ha. Bare vri

presisjonshjulet til en av de 20

lengdeinnstillingene mellom 0,5–10 mm i trinn

på 0,5 mm.

60 min bruk med og uten ledning

Lad skjeggtrimmeren i én time for å få opptil

60 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.

Batteriindikatorer

Batteriindikatorene på trimmeren forteller deg

om batterinivået er lavt, eller om batteriet er

tomt, fulladet eller lades. På denne måten kan

du fullade trimmeren i tide, og du slipper å gå

tom for batteri mens du trimmer.

Enkel å gjøre ren

Ta av hodet på skjeggtrimmeren fra Philips og

skyll det i springen for enkel rengjøring. Tørk

det før du setter det tilbake på apparatet.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er laget for å vare.

De har 2 års garanti, du trenger aldri å smøre

dem, og de er kompatible med alle spenninger

over hele verden.

System for hudbeskyttelse

Med det unike systemet for beskyttelse av

huden kan du trimme så tett som 0,5 mm uten

at de skarpe bladene kommer i kontakt med

huden, slik at selv de mest sensitive

hudområdene beskyttes.

Toveis trimmer og kam

Klipp hår uansett hvilken vei det vokser med

toveistrimmeren og kammen på 3 mm. Vi

anbefaler å forhåndstrimme tykt hår.



Vakuum-skjeggtrimmer BT7501/85

Spesifikasjoner

Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved

0,5 mm

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,5 opptil 10 mm

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Enkel i bruk

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Rengjøring: Knivene og lamellene kan skylles

Drift: Bruk med og uten ledning

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: 20 integrerte

lengdeinnstillinger

Utforming

Farge: Svart

Overflate: Myk

Strømsystem

Fem minutters hurtiglading

Drift

Driftstid: 60 minutter

Lading: Fulladet på 1 time

Batteritype: NiMH

Automatisk spenning: 100–240 V

Service

2 års garanti

Trenger ikke smøring

Tilbehør

Kam: Lift & Trim-system

Vedlagt tilbehør: Kroppspleiesystem

(BG1000-serien)

Veske: Mykt oppbevaringsetui

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

 

* Sammenlignet med den foregående modellen fra

Philips

* *Testet på hårmatter i et laboratorium
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