
 

Zastřihovač vousů
s vysáváním

Beardtrimmer series
7000

 
přesné 0,5mm nastavení

Samoostřicí kovové břity

Používání až 100 minut/ 1 h
nabíjení

Vysoce výkonný systém
odsávání

 

BT7520/15

Zastřihovač zajišťující méně nepořádku
Nejlepší model od Philips v oblasti zastřihování bez

nepořádku

Zastřihujte své vousy, knír i kotlety a zároveň udržujte pořádek. Nový zastřihovač

Philips Vacuum Trimmer má vylepšený výkonný systém s o 50 % silnějším*

proudem vzduchu, který spolehlivě zachytí zastřižené vousy, takže nevznikne

žádný nepořádek.

Zastřihovač zajišťující méně nepořádku

Vylepšené proudění vzduchu pro zastřihování bez nepořádku

Rovnoměrné zastřižení

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Samoostřicí břity s nulovou údržbou

Přesný zastřihovač vousů pro dokonalé okraje

Snadné použití

Přizpůsobení různým nastavením délky

Osvětlené nastavení délky

Stálá kontrola úrovně nabití

Doba provozu až 100 min po hodinovém nabíjení

Jednoduchá údržba

Nákup krytý zárukou



Zastřihovač vousů s vysáváním BT7520/15

Přednosti

Vysoce výkonný systém odsávání

Vysoce výkonný systém odsávání zastřihovače

vousů Philips 7000 nabízí vylepšené, o 50 %

silnější proudění vzduchu* pro zachycení až

95 % odstřižených vousů** a zastřihování bez

nepořádku.

Systém Lift & Trim PRO

Strniště nemá žádnou šanci. Systém Lift&Trim

Pro zachytí všechny ležící chlupy a zdvihá je

směrem k břitům pro zajištění přesného

zastřižení. Stále se však jedná o ideální

zastřihovač i pro dlouhé vousy.

Samoostřicí kovové břity

Břity s dvojitým ostřím jsou vhodné i pro to

nejhustší ochlupení a garantují přesné okraje

a špičkové zastřižení při každém použití. Břity

není nutné mazat ani měnit.

20 uzamykatelných nastavení délky

Zastřihujte přesně na požadovanou délku. Stačí

otočit přesným číselníkem na jedno

z 20 nastavení délky v rozsahu 0,5–10 mm

v krocích po 0,5 mm.

Přesný zastřihovač

Nasazovací přesný zastřihovač zajistí

výjimečně přesné detaily i na těžko

přístupných místech.

Digitální displej LED

Otočením nastavovacího kolečka na

zastřihovači vousů Philips s odsáváním

zobrazíte zvolené nastavení délky na LED

displeji. Jednoduše.

Výdrž baterie Li-ion až 100 min

Tento zastřihovač Philips pro muže lze používat

s kabelem i bez něj. Získejte až 100 minut

zastřihování bez kabelu po plném nabití po

dobu jedné hodiny nebo nabíjejte 5 minut pro

rychlé zastřižení.

Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

Zjistěte, kolik energie vašemu zastřihovači

zbývá. Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

indikuje, zda je baterie plně nabitá, energie

v ní dochází, nebo se nabíjí.

Snadné čištění

Hlavu zastřihovače vousů Philips můžete

odpojit a snadno vyčistit opláchnutím pod

tekoucí vodou. Než hlavu nasadíte zpět na

přístroj, vysušte ji.

 



Zastřihovač vousů s vysáváním BT7520/15

Specifikace

Střihací systém

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Rozsah nastavení délky: 0,5 až 10 mm

Přesnost (velikost kroků): Po 0,5 mm

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 20 integrovaných

nastavení délky

Snadné použití

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení

délky

Displej: Digitální nastavení délky, Tříúrovňový

ukazatel nabití baterie

Čištění: Omyvatelné břity a kryty

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Design

Barva(y): Tmavá chromovaná

Napájení

Rychlonabíjení: 5 minut

Spotřeba

Doba chodu: Až 100 minut

Typ baterie: Lithium-iontový

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

2letá záruka

Není třeba mazat

Příslušenství

Přesný zastřihovač

Hřeben: 3mm přesný hřeben, 5mm přesný

hřeben

Podstavec: Nabíjecí stojánek

Pouzdro: Cestovní pouzdro, Luxusní cestovní

pouzdro

Údržba: Čisticí kartáček

* Proti předchozímu modelu Philips

* *Testováno v laboratoři na podložkách s umělými vousy
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