
 

Trymer z systemem
zasysania ściętego zarostu

Beardtrimmer series 7000

 
Precyzyjne ustawienia co
0,5 mm

Samoostrzące się metalowe
ostrza

Do 100 min działania po 1 h
ładowania

Wydajny system zasysania

 

BT7520/15

Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem

ściętego zarostu
Najlepszy trymer firmy Philips z zasysaniem ściętego zarostu

Z tym trymerem przytniesz brodę, wąsy i bokobrody bez bałaganu. Nowy trymer

Philips Vacuum ma ulepszony, wydajny system z przepływem powietrza

większym* o 50%. Pozwala to na skuteczne przechwytywanie obciętych włosów

oraz utrzymanie porządku podczas przycinania.

Mniej bałaganu dzięki trymerowi z zasysaniem ściętego zarostu

Zoptymalizowany przepływ powietrza ułatwia utrzymanie porządku

Równomierne przycinanie

Przycina równo i wychwytuje przylegające włoski

Samoostrzące się metalowe ostrza zapewniają dokładne przycinanie bez

konieczności smarowania

Nakładany precyzyjny trymer pozwala na stworzenie idealnych krawędzi i

dopracowanie detali

Wygodne użytkowanie

20 blokowanych ustawień długości od 0,5 do 10 mm z dokładnością do 0,5 mm

Wyświetlacz LED wskazuje wybrane ustawienie długości

Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić pozostałą żywotność baterii

Do 100 minut działania po 1 godz. ładowania; możliwość podłączenia do sieci

Wystarczy opróżnić komorę i spłukać ostrza wodą

Gwarancja chroniąca zakup



Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu BT7520/15

Zalety

Wydajny system zasysania

Nowy trymer Philips Vacuum ma ulepszony

przepływ powietrza większy o 50%*. Wydajny

system zasysania wyłapuje do 95% ściętych

włosków**, zapewniając porządek podczas

przycinania.

System Lift & Trim PRO

Kilkudniowy zarost nie ma szans. System

Lift&Trim Pro wychwytuje wszystkie

przylegające włosy i podnosi je w kierunku

ostrzy, zapewniając precyzyjne przycinanie, a

jednocześnie idealnie sprawdza się także przy

długich brodach.

Samoostrzące się metalowe ostrza

Ostrza ze stali szlachetnej są naostrzone po

dwóch stronach, co umożliwia precyzyjne

przycinanie nawet najgrubszych włosów.

Delikatnie ocierają się o siebie, ostrząc się

podczas przycinania, dzięki czemu przez cały

okres eksploatacji trymera nie będzie

potrzebna wymiana ani smarowanie.

20 blokowanych ustawień długości

Wybierz preferowaną długość przycinania, po

prostu obracając kółko ustawień długości na

uchwycie do momentu wyświetlenia żądanej

wartości od 0,5 do 10 mm z dokładnością do

0,5mm. Wybrana długość zostanie

zablokowana, co zapewni doskonałe,

równomierne przycięcie.

Precyzyjny trymer

Przytnij brodę lub dopracuj detale i krawędzie

w najtrudniej dostępnych miejscach dzięki

nakładanemu precyzyjnemu trymerowi.

Cyfrowy wyświetlacz LED

Obracając kółko ustawień długości można

zobaczyć na wyświetlaczu LED wybrane

ustawienie długości wyrażone w mm.

Do 100 minut działania na zasilaniu z

akumulatorów lit.-jonowych

Wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia

100 minut działania na zasilaniu

akumulatorowym po 1 godzinie ładowania.

Trymer można również używać na zasilaniu

sieciowym, a funkcja szybkiego ładowania

umożliwia wykonanie jednego pełnego

przycięcia po 5 minutach ładowania.

3-poziomowy wskaźnik naładowania

Wyraźnie widać, ile energii pozostało. 3 proste

paski wskazują pozostałą moc i ładowanie

trymera. 

Łatwe czyszczenie

Aby zagwarantować długotrwałą skuteczność

urządzenia, po zakończeniu przycinania

wystarczy zdjąć ostrza, pociągając je w górę,

opłukać ostrza i nasadkę pod bieżącą wodą,

opróżnić komorę na włosy i wymieść pozostałe

włosy dołączoną szczoteczką do czyszczenia.
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Dane techniczne

System tnący

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Zakres ustawień długości: Od 0,5 do 10 mm

Precyzja (wielkość odstępów): Co 0,5 mm

Znajdź swój styl

Liczba ustawień długości: 20 wbudowanych

ustawień długości

Łatwość użytkowania

Kółko ustawień długości: Wygodna regulacja

ustawień długości

Wyświetlacz: Cyfrowe ustawienia długości, 3-

poziomowy wskaźnik naładowania

akumulatora

Czyszczenie: Ostrza i osłony można płukać

Działanie: Działanie sieciowe i akumulatorowe

Wykończenie

Kolor(y): Ciemny chrom

Zasilanie

Szybkie ładowanie w ciągu 5 min

Moc

Czas pracy: Do 100 minut

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Serwis

2 lata gwarancji

Nie wymaga smarowania

Akcesoria

Precyzyjny trymer

Nasadka do przycinania: Precyzyjna nasadka

3 mm, Precyzyjna nasadka 5 mm

Podstawa: Podstawa ładująca

Pokrowiec: Etui podróżne, Eleganckie etui

podróżne

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

* W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips

* * Testowana w laboratorium na sztucznym owłosieniu
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