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9000

 
0,2 mm-es precíziós beállítások

Teljesen fém, kétoldalas
vágókészülék

60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.

lézervezérlővel

 

BT9290/32

Tökéletes pontosság
Az egyetlen lézervezérlős szakállvágó

Tapasztalja meg a tökéletes kontúrkövetést az exkluzív lézervezérlővel.

Segítségével magabiztosan megalkothatja a pontos és kívánt szimmetrikus

formát.

Pontosság

Használja az egyedülálló lézervezérlőt a pontos, szimmetrikus eredményért

A zoomgomb 'rögzíti' a kiválasztott hosszbeállítást

Kétoldalú vágókészülék: 32 és 15 mm-es oldallapok a tökéletes részletekért

A 0,4 mm-es borosta-beállítás 3 napos borostát biztosít minden nap

Bőrbarát kialakítás

Bőrbarát, nagy teljesítményű pengék a tökéletes vágáshoz

Egyszerű használat

100% mosható kialakítás az egyszerű tisztítás érdekében

Precíziós fésű a részletekért és szakállfésű a kezelhetőségért

A LED kijelző világosan mutatja a kiválasztott hosszúságbeállítást

A LED kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

2 év garancia, kompatibilis a különböző országok hálózati feszültségével, és nincs

szükség olajozásra

Védőtáska utazáshoz és tároláshoz

60 perc vezeték nélk. haszn. 1 óra töltés után; konnektorba is csatlakoztatható
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Fénypontok

A világ első lézervezérlője

Az egyedülálló lézervezérlő rendszer éles

fénysugarat vetít ki, hogy jelezze Önnek a

vágás vonalát. Megmutatja, mely szőrszálakat

készül levágni, így Ön mindig biztos lehet a

dolgában.

17 rögzíthető hosszúságbeállítás

A kívánt vágási hossz kiválasztásához csak

forgassa el a fogantyún található zoomgombot

a megjeleníteni kívánt hosszig. Ekkor a

készülék rögzíti a kiválasztott hossza a pontos

és egyenletes vágás érdekében.

Kétoldalú vágókészülék

Az állítható fésű alatt egy megfordítható,

kétoldalú precíziós vágókészülék található.

Egyik oldala 32 mm-es nagyteljesítményű

vágóként funkcionál. Megfordítva pedig egy 15

mm szélességű precíziós vágókészüléket

kapunk, mely tökéletes a kis helyek, pl. az orr

alatti vagy a száj körüli területek eléréséhez.

Úgy lett kialakítva, hogy nagyon közeli vágásra

legyen képes, miközben védi az Ön bőrét. Kis

méretének, valamint ferde felépítésének

köszönhetően könnyedén láthatja, amit csinál,

a finom vonalak és a részletek érdekében.

Bőrbarát, nagy teljesítménnyel

Az acél vágópengék finoman egymáshoz

érnek, így használat közben élezik egymást! A

pengék extra élesek maradnak, hogy mindig

tökéletes frizurát vagy szakállat készíthessen

velük, ugyanakkor a lekerekített végeik óvják a

bőrt.

Újratölthető, vezetékes használat

60 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltés

után. Ha vágás közben lemerül az akkumulátor,

csak csatlakoztassa a készüléket konnektorba

és folytassa a vágást.

100%-osan mosható kialakítás

A vágófej tisztításához öblítse le azt a csap

alatt.

Szakállfésű és precíziós fésű

A precíziós fésű még nagyobb vágási

pontosságot tesz lehetővé. A nehezen elérhető

helyeken ezt használja a szakállfésű helyett,

vagy akkor, ha szakálla formáját szeretné

lekerekíteni. A precíziós fésű pontosabb

vezérlést tesz lehetővé a gyorsabb és

egyenletesebb vágásért.

LED-kijelző

A LED kijelzőn megjelenik a milliméterben

jelzett kiválasztott hosszbeállítás, így mindig

elérheti a kívánt stílust

Akku. töltöttségi szintjének jelzése

A LED kijelző mindig kijelzi az akkumulátor

töltöttségi szintjét, így nem érheti váratlanul,

ha esetleg az lemerülne.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Szakállfésű

Részletező fésű

Karbantartás: Tisztítókefe

Védőtok

Egyszerű használat

Tisztítás: 100%-osan mosható kialakítás

Akkumulátoros használat ideje: 1 óra töltés

után 60 perc használat

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli

használat

Pontosság

Hosszúságbeállítások: 17 hosszúság 0,4 mm-

től 7 mm-ig

Energiaellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Szerviz

Garancia: 2 év, a világ minden részére

kiterjedő garancia
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