
 

Skjeggtrimmer
BeardTrimmer 9000

Beardtrimmer series
9000

 
0,2 mm presisjonsinnstillinger

Tosidig trimmer i metall

60 min trådløs bruk / 1 t lading

med laserguide

 

BT9280/32

Høyeste presisjon med verdens eneste

skjeggtrimmer med laserguide
7 av 10 DinSide-testpiloter ville ha anbefalt BeardTrimmer

9000

Eksklusive laserguiden til Philips BeardTrimmer 9000 gir deg full kontroll over

konturklippingen slik at du får nøyaktige og symmetriske konturer på skjegget. Den

har en vendbar trimmer for å skape ulike stiler: Fulltrimmer på den ene siden og

presisjonstrimmer på den andre. Prøv i 60 dager!<br><br>Elektronikkbransjen har

kåret Philips BeardTrimmer 9000 til årets skjønnhetsprodukt og fått prisen

Grooming Awards 2014 av det britiske motebladet GQ. 7 av 10 DinSide-testpiloter

ville ha anbefalt Philips BeardTrimmer 9000 til en venn.

Precision

Bruk den unike laserguiden for nøyaktige, symmetriske resultater

Zoomhjulet låses på den valgte lengdeinnstillingen

Tosidig trimmer: Sider på 32 mm og 15 mm for perfekte detaljer

Innstillingen for 0,4 mm skjeggstubber gir deg et tredagersskjegg hver dag

Hudvennlig ytelse

Hudvennlige kniver med høy ytelse for en perfekt trim

Lett å bruke

100 % vanntett for enkel rengjøring

Detaljkam for presisjon, og skjeggkam for kontroll

LED-skjermen viser tydelig den valgte lengdeinnstillingen

LED-skjerm viser batterinivået

2-års garanti, global spenning og aldri behov for smøring

60 minutter ledningsfri bruk etter 1 times lading, eller koble den til



Skjeggtrimmer BeardTrimmer 9000 BT9280/32

Høydepunkter

Verdens første laserguide

Det unike laserveiledningssystemet projiserer

en skarp linje med lys for å forhåndsjustere

stilen før du trimmer. Den peker ut hvor hårene

blir kuttet, slik at det blir riktig hver gang.

Tosidig trimmer

Ved å ta av den justerbare lengdekammen

finner du en vendbar tosidig presisjonstrimmer

under. Den ene siden er en 32 mm trimmer

med høy ytelse. Ved å snu den rundt får du en

15 mm bred presisjonstrimmer – perfekt for å

komme til små områder, for eksempel under

nesen eller rundt munnen. Den er designet for

å klippe meget tett, samtidig som den

beskytter huden. Det at den er så liten, gjør det

enkelt å se hva du gjør, slik at du kan oppnå

fine linjer og detaljer.

17 låsbare lengdeinnstillinger

For å velge den foretrukne trimmelengden vrir

du bare zoomhjulet på håndtaket til den

ønskede lengden vises. Den valgte lengden er

nå låst for å gi en nøyaktig og jevn trimming.

Hudvennlig, høy ytelse

Stålbladene berører hverandre lett, slik at de

skjerpes mens du trimmer. Bladene holder seg

skarpe, slik at de alltid kutter hårene ryddig og

effektivt, og har samtidig avrundede knivtupper

og kammer som hindrer irritasjon på huden.

100 % vanntett

Du kan rengjøre trimmerhodet ved å skylle det

under springen.

Detalj- og skjeggkammer

Detaljkammen gir deg bedre presisjon når du

trimmer. Bruk den i stedet for skjeggkammen

for å komme til på trange steder, eller for å

runde av kantene på skjegget. Skjeggkammen

gir deg mer kontroll for en rask og jevn

trimming.

LED-display

LED-skjermen viser den valgte

lengdeinnstillingen i millimeter, slik at du alltid

har kontroll over stilen.

LED-indikator for batterinivå

LED-skjermen viser batterinivået, slik at du

aldri risikerer å gå tom for batteri.

Perfekt tredagersskjegg hver dag

Hvis du vil ha et perfekt tredagersskjegg, bruker

du bare trimmerens korteste lengdeinnstilling

på 0,4 mm. Hvis du vil ha et

velfrisert, lengre skjegg, justerer du ganske

enkelt innstillingen til den nøyaktige lengden

du trenger.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Skjeggkam

Detaljkam

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Enkel i bruk

Rengjøring: 100 % vanntett

Batteriets driftstid: 1 times lading gir 60

minutters driftstid

Drift: Bruk med og uten ledning

Precision

Lengdeinnstillinger: 17 lengdeinnstillinger fra

0,4 mm til 7 mm

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Service

Garanti: To års verdensomspennende garanti

Kategorisering

Trimmere: BeardTrimmer9000
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