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0,2 mm täpsusega seaded

Üleni metallist kahepoolne
piirel

60 min juhtmeta kasut. / 1 h
laadimist

laseriga

 

BT9290/32

Ülim täpsus
Ainus laseriga habemepiirel

Nautige suurepärast kontrolli piirjoonte üle eksklusiivse laseri abil. See võimaldab

teil kindlustundega luua teie soovidele vastavat täpset ja sümmeetrilist stiili.

Täpsus

Kasutage ainulaadset laserit täpsete ja sümmeetriliste tulemuste saamiseks

Reguleerimisratas lukustab valitud pikkuseseade

Kahepoolne piirel: 32 mm ja 15 mm pool täiuslike detailide jaoks

0,4 mm habemetüüka seadistus tagab teile kolmepäevahabeme iga päev

Nahale ohutu

Nahale ohutud suure jõudlusega terad täiuslikuks piiramiseks

Lihtne kasutada

100% veekindel lihtsaks puhastamiseks

Detailide kamm tagab täpsuse ja habemekamm kontrolli

LED-ekraan näitab selgelt valitud pikkuseseadet

LED-ekraan näitab aku laetust

2-aastane garantii, kõikjal maailmas sobiv pinge ja õli pole vaja

Kaitsev reisi- ja hoiuvutlar

60 minutit juhtmeta kasutamist pärast ühetunnist laadimist või ühendage see

vooluvõrku.
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Esiletõstetud tooted

Maailma esimene laser

Ainulaadne laserisüsteem projitseerib terava

valgusjoone, mille järgi oma stiil enne

piiramist paika sättida. See osutab kohtadele,

kus tuleb karvu lõigata, nii et see õnnestub iga

kord.

17 lukustatavat pikkuseseadet

Soovitud piiramispikkuse valimiseks keerake

lihtsalt käepidemel olevat reguleerimisketast,

kuni kuvatakse soovitud pikkus. Teie valitud

pikkus on nüüd lukustatud täpseks ja ühtlaseks

piiramiseks.

Kahepoolne piirel

Võtke ära reguleeritava pikkusega kamm ja

selle all on pööratav kahepoolne piirel. Ühel

pool on 32 mm suure jõudlusega piirel. Ümber

pöörates on 15 mm laiune täppispiirel –

ideaalne väikestesse kohtadesse nagu nina

alla ja suu ümbrusesse pääsemiseks. See on

mõeldud lõikamiseks väga naha lähedalt,

kaitstes samal ajal teie nahka, ning tänu selle

väiksusele ja kaldus kujule on peente joonte ja

detailide viimistlemisel lihtne näha, mida te

teete.

Nahale ohutu suur jõudlus

Terasest terad puutuvad õrnalt üksteise vastu,

teritades ennast seeläbi juuste lõikamise ajal.

Terad püsivad üliteravad, et juukselõikus oleks

alati korralik ja tõhus, samal ajal on neil

ümarad otsad ja kammid nahaärrituse

vältimiseks.

Laetav ja juhtmeta kasutus

Saate 60 minutit juhtmeta kasutada pärast

ühetunnist laadimist. Kui aku saab piiramise

ajal tühjaks, ühendage see lihtsalt vooluvõrku

ja jätkake piiramist.

100% veekindel

Piirlipea puhastamiseks loputage seda lihtsalt

kraani all.

Detailide ja habemekammid

Detailide kamm tagab piiramisel suurema

täpsuse. Kasutage seda habemekammi

asemel, et pääseda kitsastesse kohtadesse või

muuta oma habeme servad kumeraks.

Habemekamm tagab parema kontrolli kiireks ja

ühtlaseks piiramiseks.

LED-ekraan

LED-ekraan näitab valitud pikkuseseadet

millimeetrites, nii hoiate alati oma stiilil silma

peal.

LED-ekraaniga aku laetuse näidik

LED-ekraan näitab aku laetust, seega ei jää te

kunagi hätta.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Tarvikud

Habemekamm

Täpne piiramiskamm

Hooldus: Puhastusharjake

Kott

Kergesti kasutatav

Puhastamine: 100% veekindel

Aku tööaeg: 1 h laadimist, tööaeg 60 min

Kasutamine: Juhtmega ja juhtmeta kasutus

Täpsus

Pikkuse seaded: 17 pikkust vahemikus 0,4–7

mm

Võimsus

Automaatpinge: 100–240 V

Hooldus

Garantii: 2-aastane üleilmne garantii
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