Hefte før salg for Norge (2019, August 14)
Vakuum-skjeggtrimmer
• 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.
Fordeler

Vakuumtrimmer for mindre søl
• Optimalisert luftstrøm for ryddig trimming

Hudvennlig ytelse
• Beskytt huden mens du trimmer så tett som 0,5 mm
• Trim håret i flere retninger med kammen på 3 mm

Jevne trimmeresultater
• Fører flattliggende hår mot knivbladene for en jevn trimming
• De selvslipende metallbladene er presise, selv om de ikke oljes

Lett å bruke
• 20 låsbare lengdeinnstillinger, 0,5–10 mm med 0,5 mm presisjon
• 60 minutters bruk etter 1 times lading, eller koble den til
• Du ser enkelt gjenværende strøm på batteriet til trimmeren
• Du trenger bare å tømme kammeret og skylle bladene i vann
• 2 års garanti, global spenning, trenger ikke oljes

Beardtrimmer series 7000

Funksjoner
Vakuumsystem med høy ytelse

Batteriindikator

Den nye Philips-vakuumtrimmeren leveres med 50 % sterkere og bedre
luftstrøm*. Det kraftige vakuumet fanger opp opptil 95 % av alle løse hår**,
noe som gjør trimmingen enkel og grei.

Batteriindikatoren viser når batteriet til trimmeren er tomt, fulladet eller
lades.

Lift & Trim PRO-system

Enkel å gjøre ren

Trim skjeggstubber i én bevegelse med det nyskapende Lift & Trim PROsystemet. Det løfter hår som ligger flatt, og fører dem mot de skarpe
metallbladene for et nøyaktig resultat.

Når du er ferdig med å trimme, kan du fjerne knivene ved å trekke dem opp,
skylle knivene og kammen under springen, tømme hårkammeret og børste
bort alle løse hår med rengjøringsbørsten som følger med, for å bevare
ytelsen.

Selvslipende metallblader

Laget for å vare

De dobbeltslipte bladene i rustfritt stål kutter selv de tykkeste hårstrå presist.
De skjerper seg selv ved at de børstes lett mot hverandre, så du trenger ikke
å bytte ut trimmeren eller olje den i løpet av produktets levetid.

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare. De har en
verdensomspennende garanti på 2 år samt verdensomspennende
spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å olje dem.

20 låsbare lengdeinnstillinger

System for hudbeskyttelse

Velg den foretrukne trimmelengden ved å vri zoomhjulet på håndtaket til
ønsket lengde fra 0,5–10 mm med 0,5mm presisjon vises. Den valgte lengden
er nå låst for å gi en helt jevn trimming.

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.

60 min bruk med og uten ledning

Toveis trimmer og kam

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.

Med den unike utformingen med en toveis trimmer og kam på 3 mm kan du
fjerne hår, selv om det vokser i forskjellige retninger. Det anbefales å trimme
tykt hår med kammen før du barberer deg.
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spesifikasjoner
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
Presisjon (størrelsen
på trinnene)
Utvalg av lengdeinnstilinger
Kutteelement

Service
Ved 0,5 mm

2 års garanti
Trenger ikke smøring

0,5 opptil 10 mm

Tilbehør

Kniver i rustfritt stål

Kam
Vedlagt tilbehør
Veske
Vedlikehold

Enkel i bruk
Zoom-hjul
Rengjøring
Drift

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

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

20 integrerte lengdeinnstillinger

Utforming
Farge
Overflate

Svart
Myk

Strømsystem
Fem minutters
hurtiglading

Ja

24,50 cm
22,10 cm
7,10 cm
0,37 kg
0,55 kg
08710103878179
1
CN
851020

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

Drift
Driftstid
Lading
Batteritype
Automatisk spenning

Lift & Trim-system
Kroppspleiesystem (BG1000-serien)
Mykt oppbevaringsetui
Rengjøringsbørste

Mål, emballasje

Skap det utseendet du ønsker
Antall lengdeinnstillinger

Ja
Ja

60 minutter
Fulladet på 1 time
NiMH
100–240 V

29,70 cm
23,90 cm
25,80 cm
2,40 kg
18710103878176
4

* Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips
* *Testet på hårmatter i et laboratorium
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