
 

vandeniui atsparus
barzdos kirptuvas

Beardtrimmer series
9000

 
0,2 mm tikslumo nustatymai

Vien iš metalo dvipusis
kirptuvas

60 min. be laido /1 val. krovimas

su lazeriniu kreiptuvu

 

BT9290/32

Išskirtinis tikslumas
Barzdos kirptuvas su lazeriniu kreiptuvu

Išbandykite nepriekaištingą kontūrų koregavimą išskirtiniu lazeriniu kreiptuvu.

Kurkite tikslų ir simetrišką stilių su pasitikėjimu.

Tikslumas

Naudodamiesi unikaliu lazeriniu kreiptuvu pasiekite tikslių, simetriškų rezultatų

Didinimo žiedas užfiksuoja jūsų pasirinktą ilgio nustatymą

Dvipusis kirptuvas: 32 mm ir 15 mm pusės – formuokite tobulas detales

0,4 mm ilgio barzdaplaukių nustatymas užtikrins 3 dienų barzdelę kiekvieną dieną

Švelnus odai modeliavimas

Švelnūs odai, veiksmingi kirptuvo peiliukai – tobulas kirpimas

Paprasta naudoti

100 % atsparus vandeniui, kad būtų lengva valyti

koreguojančios šukos - tikslumas, barzdos šukos - valdymas

LED ekrane aiškiai rodomas pasirinktas ilgio nustatymas

LED ekrane rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia sutepti

Apsauginis krepšys kelionėms ir laikymui

60 minučių naudojimas be laido įkrovus 1 valandą arba įjungus į tinklą
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Ypatybės

Pirmasis pasaulyje lazerinis kreiptuvas

Unikali lazerinio kreiptuvo sistema

suprojektuoja ryškią šviesos liniją, kad prieš

kirpdami iš anksto sulygiuotumėte savo stilių.

Ji nurodo plaukų kirpimo vietą, todėl visuomet

nukirpsite teisingai.

17 fiksuojamų ilgio nustatymų

Norėdami pasirinkti pageidaujamą kirpimo ilgį,

tiesiog pasukite didinimo ratuką rankenėlėje,

kol bus rodomas pageidaujamas ilgis. Dabar

jūsų pasirinktas ilgis bus užfiksuotas ir galėsite

koreguoti arba kirpti.

Dvipusis kirptuvas

Nuimkite reguliuojamo ilgio šukas ir po jomis

pamatysite apsukamą koregavimo peiliuką.

Vienoje pusėje yra 32 mm visapusiškai

pritaikomas kirptuvas. Apsukite jį ir pamatysite

15 mm platų koregavimo peiliuką – jis puikiai

tinka plaukams po nosimi arba aplink burną

kirpti. Jis kerpa labai arti odos ir ją saugo. Dėl

jo mažo dydžio ir kampuotos konstrukcijos

galite puikiai matyti, ką darote, – linijos ir

detalės atrodys puikiai.

Švelnus efektyvus modeliavimas

Plieniniai ašmenys švelniai liečiasi vienas su

kitu, tad pasigalanda tada, kai kerpate! Jie

išlieka ypač aštrūs, todėl visada galėsite kirpti

plaukus tvarkingai ir veiksmingai, o suapvalinti

ašmenų galiukai ir šukos nedirgins odos.

Naudojimas su laidu ir be laido

60 minučių naudojimas be laido įkrovus 1

valandą. Jei kerpant išsikraus akumuliatorius,

tiesiog įjunkite į tinklą ir kirpkite toliau.

100 % atsparus vandeniui

Norėdami išvalyti kirpimo galvutę tiesiog

išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.

koreguojančios ir barzdos šukos

Koreguojančios šukos suteikia daugiau

tikslumo kerpant. Naudokite jas vietoje barzdos

šukų, kai norite pasiekti siauras vietas arba

užapvalinti brazdos kraštus. Barzdos šukos

suteikia daugiau valdymo ir galite greičiau bei

vienodžiau nukirpti.

LED ekranas

LED ekrane rodomas jūsų pasirinktas ilgio

nustatymas milimetrais, todėl visuomet

kontroliuosite savo stilių.

Maitinimo el. įkrovos indikat. lemputė

LED ekrane rodomas akumuliatoriaus įkrovos

lygis, todėl niekada neatsidursite

nepavydėtinoje padėtyje.

Tobula 3 dienų barzdelė kiekvieną dieną

Jei norite nešioti 3 dienų barzdelę, tiesiog

nustatykite kirptuvą trumpiausiam 0,4 mm ilgio

nustatymui. Jei pageidaujate tobulai nukirptos

ilgesnės barzdos, tiesiog sureguliuokite

nustatymą pageidaujamam ilgiui.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Priedai

Barzdos šukos

Tikslios šukos

Priežiūra: Valymo šepetys

Krepšelis

Lengva naudoti

Valymas: 100 % atsparus vandeniui

Akumuliatoriaus veikimo laikas: 1 val. krovimo

– 60 min. veikimo

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Tikslumas

Ilgio nustatymai: 17 ilgio nustatymų: nuo 0,4

mm iki 7 mm

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų garantija, galiojanti visame

pasaulyje
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