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habemepiirel

Beardtrimmer series
7000

 
0,5 mm täpsusega seaded

Iseterituvad metallterad

100 min kasut. / 1 h laadimist

Ülitõhus vaakumsüsteem

 

BT7520/15

Vaakumiga piirel: vähem segadust
Philipsi nr 1 toode korrapäraseks piiramiseks

Piirake habet, vuntse või põskhabet ilma segadust tekitamata. Philipsi uuel

vaakumpiirlil on täiustatud ülitõhus süsteem ja 50% võimsam* õhuvoog. See

kogub lõigatud karvad kokku, mistõttu ei teki habeme piiramisel segadust.

Vaakumiga piirel: vähem segadust

Optimaalne õhuvoog mugavaks piiramiseks

Ühtlased piiramistulemused

Suunab ühtlase piiramistulemuse saavutamiseks lühikesed nahalähedased karvad

terade poole

Iseterituvad metallterad lõikavad nahalähedaselt isegi ilma õlitamata

Külgeklõpsatav täppispiirel täiuslikeks servadeks ja kujundamiseks

Lihtne kasutada

20 lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5 - 10 mm, täpsusklassiga 0,5 mm

LED-ekraan näitab selgelt pikkuseseadet

Näete kiirelt piirli aku täituvust

Kuni 100 minutit tööaega pärast 1-tunnist laadimist või ühendage seade vooluvõrku

Lihtsalt tühjendage kamber ja loputage terasid kraani all

2-aastane garantii, pinge kasutamiseks kõikjal maailmas, ei vaja õli



Vaakumiga habemepiirel BT7520/15

Esiletõstetud tooted

Ülitõhus vaakumsüsteem

Philipsi uuel vaakumpiirlil on 50% võimsam

täiustatud õhuvoog*. Jõuline vaakumfunktsioon

püüab kinni kuni 95% lõigatud karvadest**,

ennetades piiramisel segaduse teket.

Lift & Trim PRO süsteem

Meie uuenduslik Lift & Trim PRO süsteem

võimaldab habet ühe liigutusega piirata. See

tõstab lühikesed nahalähedased karvad üles ja

suunab need nahalähedase lõikamistulemuse

saavutamiseks teravate metallterade poole.

Iseterituvad metallterad

Roostevabast terasest terad on kahekordselt

teritatud ja lõikavad täpselt isegi kõige

tugevamaid karvu. Need on iseterituvad,

hõõrudes liikumise ajal õrnalt üksteise vastu,

mistõttu ei ole kogu piirli kasutusaja vältel vaja

varuosi ega õli kasutada.

20 lukustatavat pikkuseseadet

Valige soovitud piiramise pikkus, pöörates

lihtsalt käepidemel olevat reguleerimisratast,

kuni saavutate soovitud pikkuseseade

vahemikus 0,5 - 10 mm, täpsusklassiga 0,5

mm. Teie valitud pikkus on nüüd lukustatud, et

saavutada täiuslikult ühtlane piiramine.

Täppispiirel

Piirake külgeklõpsatava piirliga vuntse või

servasid raskesti ligipääsetavas piirkonnas

Digitaalne LED-ekraan

Keerake reguleerimisratast, et vaadata valitud

pikkuseseadet LED-ekraanil millimeetrites

(mm).

Kuni 100-minutiline liitiumioonaku võimsus

Võimas liitiumioonaku tagab pärast ühetunnist

laadimist kuni 100 minutit juhtmeta

kasutamist. Piirlit saab kasutada ka vooluvõrku

ühendatuna ning kiirlaadimisfunktsiooni

kasutades saate juba pärast viieminutilist

laadimist piirlit ühe korra kasutada.

3 tasemega akunäidik

Akunäidik annab teada, kas piirel on laetud,

laadimas või tuleks laadima panna. Aku

laetuse taset tähistavad 3 lihtsat riba.

Kerge puhastada

Kui olete valmis, lihtsalt loputage terad ja

kamm kraani all, tühjendage karvakamber ja

pühkige kaasasoleva puhastusharjaga lahtised

karvad ära, et tagada pikaajaline jõudlus.



Vaakumiga habemepiirel BT7520/15

Spetsifikatsioon

Lõikamissüsteem

Lõikeelement: Roostevabast terasest terad

Pikkuseseadete vahemik: 0,5 - 10 mm

Täpsus (vahede suurus): 0,5 mm

Kujundage soovitud välimus

Pikkuseseadete arv: 20 integreeritud

pikkusseadet

Kergesti kasutatav

Reguleerimisratas: Lihtsalt reguleeritavad

pikkuseseaded

Ekraan: Digitaalselt kuvatavad pikkuseseaded,

3 tasemega akunäidik

Puhastamine: Loputatavad terad ja kaitsed

Kasutamine: Juhtmega ja juhtmeta kasutus

Disain

Värvus(-ed): Tume kroom

Toitesüsteem

5 min kiirlaadimine

Võimsus

Kasutusaeg: Kuni 100 minutit

Aku tüüp: Liitium-ioon

Automaatpinge: 100–240 V

Hooldus

2-aastane garantiiaeg

Õli pole vaja

Tarvikud

Täppispiirel

Kamm: 3 mm täppiskamm, 5 mm täppiskamm

Alus: Laadimisalus

Kott: Reisikott, Luksuslik reisikott

Hooldus: Puhastusharjake

* Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga

* *Katsetatud laboris karvamattidel
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