
 

BeardTrimmer 9000
-partatrimmeri

Beardtrimmer series
9000

 
0,2 mm:n tarkkuus

Kokometallinen kaksipuolinen
trimmeri

1 h latauksella 60 min
käyttöaikaa

varustettu laserohjaimella

 

BT9280/32

Maailman ainoa laserohjauksella

varustettu partatrimmeri

Partatrimmerin ainutlaatuinen laserohjaus takaa muotoilun täydellisen hallinnan.

Ohjauksen avulla on helppo varmistaa tarkat reunat ja symmetriset muodot. ”Yksi

parhaista kokeilemistani”, toteaa Café-lehden toimittaja Jonas Terning jutussa,

jossa BeardTrimmer 9000 valittiin Cafén suosikiksi.”... nyt voin siistiä pulisonkini

kääntämättä päätäni peilin edessä”, sanotaan kuluttaja-arvostelussa

prisjakt.se‑sivustossa, jossa partatrimmeri on saanut arvosanan 8,5/9. 93 %

Buzzador-testaajista suosittelee Philips BeardTrimmer 9000 ‑partatrimmeriä.

Tarkka

Ainutlaatuinen laserohjaus takaa tarkan ja symmetrisen lopputuloksen

Lukittuva zoomausrengas pituusasetuksen valintaan

Kaksipuolinen trimmeri: ihanteellinen tarkkuus 32 mm:n ja 15 mm:n puolilla

Täydellinen kolmen päivän sänki 0,4 mm:n pituusasetuksella

Ihoystävällinen kokemus

Hellävaraiset terät pysyvät terävinä pitkään

Helppokäyttöinen

Vedenkestävä – helppo puhdistaa

Parta- ja tarkkuuskampa

Selkeä LED-näyttö esittää valitun pituusasetuksen

Näet akun lataustason LED-näytössä

Suunniteltu kestämään

70 minuutin johdoton käyttö tunnin latauksella
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Kohokohdat

Maailman ensimmäinen laserohjauksella

varustettu trimmeri

BeardTrimmer 9000 ‑partatrimmerissä on

valinnainen toiminto, joka heijastaa iholle

valonsäteen. Sitä seuraamalla voi luoda

symmetrisiä linjoja ja muotoja helposti ja

tarkasti. Valonsäde näyttää ajettavan alueen,

joten saat aina haluamasi lopputuloksen.

Laserohjaus on 100-prosenttisen turvallinen

iholle.

Kaksipuolinen trimmeri

Irrottamalla kamman saat käyttöösi

kaksipuolisen tarkkuustrimmerin. Yhdellä

puolella on tehokas 32 mm leveä trimmeri.

Toisella puolella taas on 15 mm leveä

tarkkuustrimmeri, joka on täydellinen valinta

pienille alueille, esimerkiksi nenän alle tai

suun ympärille. Se takaa tarkan ajon, mutta

suojaa myös ihoa. Pienen koon ja viistetyn

muodon ansiosta näkyvyys on hyvä kapeiden

linjojen ja yksityiskohtien muotoilun aikana.

17 lukittavaa pituusasetusta

Voit valita haluamasi pituusasetuksen

pyörittämällä trimmerin varressa olevaa

zoomausrengasta. Valinta lukittuu, joten

tasainen ja tarkka lopputulos on taattu.

Hellävaraista suorituskykyä

Partatrimmerin terät eivät vaadi huoltoa ja

teroittuvat itse. Tämän ansiosta ne pysyvät

terävinä ja tehokkaina, eikä niitä tarvitse öljytä.

Philipsin patentoitu pearl tip ‑teknologia takaa

hellävaraisen ajon. Teknologia vähentää ihoon

kohdistuvaa kitkaa, eikä haavoja tule, olipa

trimmeri sitten missä asennossa tahansa.

Täysin vedenkestävä

Ajopään voi puhdistaa helposti juoksevalla

vedellä. Trimmeri on täysin vesitiivis.

Tarkkuus- ja partakammat

Tarkkuuskampa tekee trimmauksesta

tarkempaa. Käytä sitä partakamman sijaan

hankalilla alueilla tai parran reunojen

siistimiseen. Partakampa on tehokas, kun

tasaisen lopputuloksen haluaa saada nopeasti.

LED-näyttö

LED-näyttö esittää valitun pituusasetuksen

millimetreissä, jotta voit aina olla varma siitä,

että saat juuri haluamasi tyylin.

Akun lataustason merkkivalo

LED-näytössä näet helposti akun lataustason.

Täydellinen kolmen päivän parta

Tunnetko olosi mukavimmaksi, kun kasvoillasi

on rento kolmen päivän sänki? Saat täydellisen

kolmen päivän sängen joka päivä trimmerin

lyhyimmällä 0,4 mm:n pituusasetuksella.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Ohjauskampa parralle

Yksityiskohtien ajokampa

Ylläpito: Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: 100 % vedenkestävä

Akun käyttöaika: Tunnin latauksella 60

minuuttia käyttöaikaa

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Tarkka

Pituusasetukset: 17 pituusasetusta, 0,4–7 mm

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Luokitus

Trimmerit: BeardTrimmer9000
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