
 

Vakuum
Skægtrimmer

Beardtrimmer series
7000

 
Opfanger afklippede skægstrå

20 længder fra 0,5 til 10 mm

Selvslibende blade

75 min. ledningsfri brug efter 1
times opladning

 

BT7520/15

Sugefunktion, som giver mindre oprydning på

badeværelset

Philips’ bedste løsning til en flot trimning

Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du for at rydde op på

badeværelset, når du har trimmet skægget. Den indbyggede sugefunktion, nu med

endnu bedre ydeevne og 50 %* kraftigere luftgennemstrømning, opfanger op til

95 % af de afklippede skægstrå**. Vælg mellem 20 forskellige længdeindstillinger,

og få en trimning, der altid er skarp og præcis. Til denne model medfølger en

præcisionstrimmer, to detaljekamme, et hårdt opbevaringsetui og en ladestation.

Vakuumtrimmer, færre løse hår

Garanteret mindre oprydning med den indbyggede sugefunktion

Ensartede trimmeresultater

Løfter liggende skægstrå til den optimale snitposition

Selvslibende metalblade, som giver en præcis trimning

Præcisionstrimmer og trimmekam medfølger

Nem at anvende

20 længdeindstillinger fra 0,5 til 10 mm

Det digitale display viser tydeligt din længdeindstilling

Indikator for batteristatus

Op til 100 minutters ledningsfri brug efter 1 times opladning

Let at rengøre

Designet til at holde længe



Vakuum Skægtrimmer BT7520/15

Vigtigste nyheder

Garanteret mindre oprydning med den

indbyggede sugefunktion

Trim skægget, overskægget og bakkenbarterne

uden at svine håndvasken til. Den kraftfulde

sugefunktion, som nu har 50 % stærkere

luftgennemstrømning*, opfanger helt op til

95 % af de afklippede skægstrå**, så du kan

style hårpragten uden at få hår på hele

badeværelset.

Løfter liggende skægstrå til den optimale

snitposition

Trimmerens indbyggede Lift & Trim PRO-

system løfter hvert enkelt hårstrå op i den

optimale position, så du får en perfekt og jævn

trimning med et enkelt strøg. Denne funktion

gør trimningen hurtigere og mere jævn og

præcis.

Selvslibende metalblade, som giver en præcis

trimning

Trimmeren har dobbeltæggede blade i rustfrit

stål, som giver en ekstra skarp og præcis

trimning. Funktionen sikrer, at du får flere

hårstrå med i et og samme strøg, og bladene

holder sig skarpe ved at slibe sig mod

hinanden, mens du trimmer.

20 længdeindstillinger fra 0,5 til 10 mm

Du vælger ønsket længde ved at dreje på

zoomhjulet på trimmerens greb. Philips’

skægtrimmer har 20 længdeindstillinger

mellem 0,5 og 10 mm i intervaller på 0,5 mm.

Når du har valgt længde, låser trimmeren

indstillingen, så du kan være sikker på at få

den samme længde under hele stylingen.

Præcisionstrimmer og trimmekam medfølger

Når du har trimmet færdig, kan du nemt klikke

tilbehøret fast for at få en vejplejet finish på

overskæg, bakkenbarter eller skæglinje.

Det digitale display viser tydeligt din

længdeindstilling

Drej zoomhjulet på din Philips vakuum

skægtrimmer for at få vist den valgte

længdeindstilling på LED-displayet. Nemt.

Op til 100 minutters ledningsfri brug efter 1

times opladning

Lad skægtrimmeren op i en time, og få op til

100 minutters ledningsfri brug, eller anvend

den, mens den er tilsluttet en stikkontakt.

Hurtigopladningsfunktionen giver dig batteri

nok til en hel trimning efter kun 5 minutters

opladning.

Indikator for batteristatus

Batteriindikatoren viser, når trimmeren er fuldt

opladet, lader op, eller når batteriet er ved at

være fladt.

Let at rengøre

Du rengør nemt trimmeren ved at skylle

trimmerhovedet under rindende vand eller med

den medfølgende børste.



Vakuum Skægtrimmer BT7520/15

Specifikationer

Klippesystem

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Præcision (interval): 0,5 mm

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 20 integrerede

længdeindstillinger

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Display: Digitale længdeindstillinger, 3-

niveau-batteriindikator

Rengøring: Knive og skærme kan skylles

Betjening: Brug med og uden ledning

Design

Farve(r): Mørk krom

Strømkilde

Lynopladning på 5 min.

Strøm

Driftstid: Op til 100 minutter

Batteritype: Litiumion

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Service

2 års garanti

Olie ikke nødvendigt

Tilbehør

Præcisionstrimmer

Kam: 3 mm præcisionskam, 5mm

præcisionskam

Stander: Opladeholder

Etui: Rejseetui, Luksuriøst rejseetui

Vedligeholdelse: Rensebørste

* sammenlignet med dens forgænger fra Philips

* *Testet i laboratoriemiljø på hårmåtter
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