
 

водоустойчива машинка

за подстригване на брада

Beardtrimmer series 9000

  0,2 mm прецизни настройки

Метална двустр. машинка за

подстригване

60 мин. безжична работа/1 ч.

зареждане

с лазерно насочване

 

BT9290/32

Изключителна прецизност
Единствената машинка за подстригване на брада с лазерно

насочване

Почувствайте превъзходен контрол върху контурите с изключителното лазерно насочване.

Позволява ви да създадете уверено прецизния и симетричен стил, който желаете.

Прецизност

Използвайте уникалното лазерно насочване за прецизни, симетрични резултати

Регулиращото колелце "заключва" избраната от вас настройка за дължина

Двустранна машинка: 32 mm и 15 mm за идеално оформени детайли

Настройката 0,4 mm за набола брада ви дава "тридневна" брада всеки ден.

Щадяща кожата

Щадящи кожата високо ефективни ножчета за идеално подстригване

Лесна употреба

100% водоустойчива, за лесно почистване

Гребен за детайли за прецизност и гребен за брада за контрол

LED дисплеят ясно показва избраната от вас настройка за дължина

LED дисплеят показва нивото на батерията

2 години гаранция, работи с напрежението в цял свят и няма нужда от смазване

Защитна чантичка за пътуване и съхранение

60 минути безкабелна употреба след 1-часово зареждане или работа с ел. мрежа
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Акценти

Първото в света лазерно насочване

Уникалната система за лазерно насочване проектира

отчетлива линия от светлина, за да подравни

предварително прическата ви преди да подстрижете.

Тя посочва къде да подстрижете косъмчетата, за да

се получи както трябва всеки път.

17 заключващи се настройки за дължина

За да изберете предпочитаната от вас дължина на

подстригване, просто завъртете регулиращото

колелце на дръжката, докато се покаже желаната от

вас дължина. Избраната дължина вече е "заключена"

за прецизно и равномерно подстригване.

Двустранна машинка за подстригване

Свалете гребена за подстригване с регулируема

дължина и ще видите двойната двустранна машинка

за прецизно подстригване. Единият й край е 32 mm

високоефективна машинка за подстригване.

Обърнете я, в другия край има 15 mm машинка за

прецизно подстригване, идеална за оформяне на

малки участъци, например под носа и около устата.

Тя е създадена да подстригва много близо до кожата,

без да я наранява, и с малък размер и ъглова

конструкция, за да виждате лесно какво правите при

финото оформяне на линиите и детайлите.

Щадящи кожата високи работни показатели

Стоманените ножчета се допират леко едно до

друго, при което се самонаточват, докато ползвате

уреда! Ножчетата се запазват изключително остри, за

да работят винаги прецизно и ефикасно, но имат

заоблени върхове, за да не дразнят кожата ви.

Акумулаторна и кабелна употреба

Получавате 60 минути безкабелна употреба след 1-

часово зареждане. Ако зарядът на батерията изтече,

докато оформяте, просто я включете в контакта и

продължете.

100% водоустойчивост

За да почистите подстригващата глава, просто я

изплакнете с течаща вода.

Гребени за детайли и брада

Гребенът за детайли ви дава повече прецизност при

подстригване. Използвайте го вместо гребена за

брада, за да достигнете малки зони или да заоблите

краищата на брадата си. Гребенът за брада ви дава

повече контрол за бързо и равномерно подстригване.

LED дисплей

LED дисплеят показва избраната от вас настройка за

дължина в милиметри, така че винаги управлявате

прическата си.

Индикатор за нивото на батерията

LED дисплеят показва нивото на батерията, така че

никога да не останете неприятно изненадани.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Аксесоари

Гребен за брада

Гребен за детайли

Поддръжка: Четка за почистване

Калъф

Лесна употреба

Почистване: 100% водоустойчив

Време за използване на батерията: 1 час зареждане,

60 минути работа

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Прецизност

Настройки за дължина: 17 дължини от 0,4 mm до 7

mm

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

Гаранция: 2 години гаранция в цял свят
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