
 

Skäggtrimmern
BeardTrimmer 9000

Beardtrimmer series
9000

 
0,2 mm precisionsinställningar

Dubbelsidig trimmer helt i
metall

60 min. sladdlös använ./1 tim.
laddning

Unik laserguide för exakt,
symmetriskt resultat

 

BT9280/32

Världens enda skäggtrimmer med laserguide
82 % av 50 testpiloter hos Smartson rekommenderar

BeardTrimmer 9000

Få full kontroll över konturklippningen med den exklusiva laserguiden. Med guiden

kan du på ett tryggt sätt få exakta och symmetriska konturer. ”En av de bästa jag

har provat”, skriver tidningen Cafés redaktör Jonas Terning där BeardTrimmer

9000 utnämns till Café FAVORIT. "...nu fixar man polisongerna utan att behöva

vrida nacken av sig framför spegeln", skriver en konsument på prisjakt.se där

skäggtrimmern får betyget 8,5 av 9. 93 % av Buzzador-testare rekommenderar

skäggtrimmern Philips BeardTrimmer 9000.

Precision

Använd den unika laserguiden för exakta, symmetriska resultat

Zoomhjulet ”låser fast” din valda längdinställning

Dubbelsidig trimmer: 32 mm- och 15 mm-sida för optimal precision

Stubbinställningen på 0,4 mm ger dig 3-dagarsstubb varje dag

Hudvänlig prestanda

Hudvänliga blad med hög prestanda för den perfekta trimningen

Lättanvända

100 % vattentät för enkel rengöring

Detaljkam för precision och skäggkam för kontroll

LED-displayen visar tydligt din valda längdinställning

LED-display visar batterinivån

Två års garanti, spänning för användning i hela världen och behöver inte smörjas

60 minuters sladdlös användning efter en timmes laddning. Du kan också ansluta

strömsladden



Skäggtrimmern BeardTrimmer 9000 BT9280/32

Funktioner

Världens första laserguide

BeardTrimmer 9000 har en valbar funktion

som projicerar ljuslinjer på huden, vilket gör

det enkelt att skapa skarpa linjer och konturer

med precision och säker symmetri. Den

markerar området där hårstråna klipps av så att

du alltid får det resultat du vill ha.

Dubbelsidig trimmer

Om du tar av kammen med justerbar längd har

du en vändbar, dubbelsidig precisionstrimmer.

Ena sidan är en effektiv trimmer på 32 mm. Om

du vänder på den har du en 15 mm bred

precisionstrimmer som är perfekt för små ytor,

som under näsan eller runt munnen. Den ger

en mycket nära trimning samtidigt som den

skyddar din hud, och tack vare det lilla formatet

och den vinklade designen är det enkelt att se

när du jobbar med tunna linjer och detaljer.

17 längdinställningar

Välj din önskade trimlängd genom att vrida på

zoomhjulet på handtaget till önskad längd. Din

valda längd är nu ”låst” för en jämn och exakt

trimning.

Hudvänlig, hög prestanda

Stålbladen stryker lätt mot varandra och slipas

därmed medan du använder trimmern! Bladen

håller sig supervassa så att de alltid kapar

hårstråna snyggt och effektivt, men har

rundade bladändar och kammar för att

förhindra hudirritation.

100 % vattentät

Rengör trimmerhuvudet genom att skölja det

under kranen.

Detalj- och skäggkammar

Detaljkammen ger dig större precision när du

trimmar. Använd den istället för skäggkammen

när du vill komma åt på svåråtkomliga ställen

eller för att jämna till kanterna på skägget.

Skäggkammen ger dig större kontroll så att du

kan få en snabb och jämn trimning.

LED-skärm

LED-displayen visar din valda längdinställning

i millimeter, så att du alltid kan vara säker på

att få den stil du önskar.

LED-batterinivåindikator

LED-displayen anger batterinivån så att du

aldrig behöver oroa dig för att apparaten ska

sluta fungera.

Perfekt 3-dagarsskägg varje dag

Om du vill ha en perfekt 3-dagarsstubb kan du

använda trimmerns kortaste inställning på

0,4 mm. Om du vill ha ett vältrimmat långt

skägg är det bara att justera inställningen till

önskad längd.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Tillbehör

Skäggkam

Kam för detaljer

Underhåll: Rengöringsborste

Lättanvänt

Rengöring: 100 % vattentålig

Batteriets driftstid: En timmes laddning ger

60 minuters driftstid

Användning: Kan användas både med och

utan sladd

Precision

Längdinställningar: 17 längder från 0,4 mm till

7 mm

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Service

Garanti: 2 års världsomfattande garanti

Kategorisering

Trimmer: BeardTrimmer9000
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