
 

Vakuuminė
barzdakirpė

Beardtrimmer series
7000

 
0,5 mm tikslumo nustatymai

Pasigalandantys metaliniai
peiliukai

Iki 100 min. veikimas / 1 val.
krovimas

Labai naši vakuuminė sistema

 

BT7510/15

Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo
„Philips“ Nr. 1 švariam kirpimui

Kirpkite barzdą, ūsus ir žandenas bei palaikykite aplinkos švarą. Naujasis „Philips

Vacuum Trimmer“ turi patobulintą, labai našiai veikiančią sistemą su 50 %

stipresniu* oro srautu. Ji efektyviai pagauna nukirptus plaukelius, o jūs kerpatės

nekeldami netvarkos.

Kirptuvas su siurbimu – mažiau vargo

Didesnis oro srautas, kad kirptumėtės nekeldami netvarkos

Lygus kirpimas

Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus

Priežiūros nereikalaujantys pasigalandantys peiliukai

Tikslus barzdos kirptuvas tobulai kraštams nukirpti

Paprasta naudoti

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Lemputės nurodo, kada baterijos įkrova maža, kada ji išsikrovusi, pilna arba yra

kraunama

Veikia iki 100 min. įkrovus 1 val.

Paprasta priežiūra

Pirkinio apsaugos garantija



Vakuuminė barzdakirpė BT7510/15

Ypatybės

Labai naši vakuuminė sistema

7000 serijos „Philips“ barzdos kirptuvo

vakuuminė sistema labai naši. Ji pasižymi

50 % stipresniu, didesniu oro srautu*, kad

sulaikytų iki 95 % nukirptų plaukų** ir

nusikirptumėte nekeldami netvarkos.

Pakėlimo ir nukirpimo PRO sistema

Nukerpama net trumpa barzdelė. Sistema

„Lift&Trim Pro“ sugauna visus prigludusius

plaukus ir pakelia juos link peiliukų, kad tiksliai

nukirptų. Ji tai pat puikiai tinka ir ilgoms

barzdoms kirpti.

Pasigalandantys metaliniai peiliukai

Šie dvipusiai peiliukai tinka net storiausiems

plaukams, su jais užtikrintai tiksliai nuskusite

kraštus ir kaskart puikiai nukirpsite. Nereikia

tepti alyva ar keisti peiliukų.

20 fiksuojamo ilgio nustatymų

Nukirpkite tiksliai norimą ilgį. Tiesiog pasukite

tikslaus nustatymo ratuką ties vienu iš 20 ilgio

nustatymų nuo 0,5 iki 10 mm kas 0,5 mm.

Koreguojantis peiliukas

Naudodami užspaudžiamą koreguojantį

peiliuką itin tiksliai nuskuskite kruopštumo

reikalaujančias vietas net ten, kur jos sunkiai

pasiekiamos.

Ličio jonų akumuliatoriaus galios užtenka iki

100 min.

Naudokite vyrams skirtą „Philips“ kirptuvą su

laidu arba be laido. Kirpkite belaidžiu būdu iki

100 min. pilnai įkrovę 1 val. arba įkraukite per 5

min., kad greitai nusikirptumėte.

Baterijos indikatoriai

Šio kirptuvo baterijos indikatoriai nurodo

baterijos būseną: maža įkrova, išsikrovusi,

įkraunama arba įkrauta. Tokiu būdu laiku ir

pilnai įkrausite kirptuvą, tad baterija

neišsikraus nebaigus kirpimo.

Lengva valyti

Nuimkite galvutę nuo „Philips“ barzdos

kirptuvo ir lengvai ją išplaukite praskalaudami

po tekančiu vandeniu. Prieš uždėdami ant

prietaiso išdžiovinkite.

Ilgaamžis

Visi mūsų asmens priežiūros gaminiai yra

ilgaamžiai. Jiems suteikiama 2 metų garantija,

jų nereikia tepti alyva ir jie yra suderinami su

bet kokia įtampa visame pasaulyje.

 



Vakuuminė barzdakirpė BT7510/15

Specifikacijos

Kirpimo sistema

Tikslumas (intervalų dydis): 0,5 mm intervalai

Ilgio nustatymų diapazonas: nuo 0,5 iki 10

mm

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Lengva naudoti

Didinimo žiedas: Lengvai reguliuojami ilgio

nustatymai

Ekranas: Maitinimo elemento įkrovos

indikatorius

Valymas: Plaunami peiliukai ir apsaugos

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Susikurkite norimą išvaizdą

Ilgio nustatymų skaičius: 20 integruoti ilgio

nustatymai

Konstrukcija

Spalva (-os): Grafito

Apdaila: Švelnus paviršius

Maitinimo sistema

5 min. greitasis įkrovimas

Maitinimas

Veikimo laikas: Iki 100 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Nereikia tepti alyva

Priedai

Koreguojantis peiliukas

Šukos: 3 mm tikslumo šukos

Krepšelis: Minkštas laikymo krepšys

Priežiūra: Valymo šepetys

* Palyginti su „Philips“ pirmtakais

* *Patikrinta laboratorijoje naudojant plaukų kilimėlius

© 2021 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2021‑12‑20

Versija: 2.2.1

EAN: 08 71010 38798 55

www.philips.com

http://www.philips.com/

