
 

Aparat de tuns barba
rezistent la apă

Beardtrimmer series
9000

 
Setări de precizie 0,2 mm

Aparat de tuns din metal, cu 2
capete

Utiliz. fără fir 60 min/încărc 1
oră

cu ghidaj cu laser

 

BT9290/32

Precizie desăvârşită
Singurul aparat de tuns barba cu ghidaj cu laser

Experimentează controlul superb asupra contururilor cu ghidajul exclusiv cu laser.

Acesta îţi permite să creezi cu încredere stilul precis şi simetric pe care îl dorești.

Precizie

Utilizează ghidajul unic cu laser pentru rezultate precise şi simetrice

Rotiţa de reglare păstrează setarea de lungime selectată

Aparat de tuns cu două capete: de 32 mm şi 15 mm pentru detalii perfecte

Setare aspect nebărbierit de 0,4 mm oferă o barbă de 3 zile zilnic

Performanţă delicată cu pielea

Lame de înaltă performanţă, delicate cu pielea, pentru tunderea perfectă

Uşor de utilizat

100% rezistenţă la apă pentru curăţare uşoară

Pieptene pentru detalii pentru precizie şi pieptene de barbă pentru control

Afişajul cu LED evidenţiază setarea de lungime selectată

Afişajul cu LED indică nivelul bateriei

Garanţie de 2 ani, tensiune universală şi nu necesită lubrifiere

Husă protectoare pentru călătorii şi depozitare

60 minute de utilizare fără fir după o încărcare de 1 oră sau conectează-l
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Repere

Primul ghidaj cu laser din lume

Sistemul unic cu ghidaj cu laser proiectează o

linie precisă de lumină pentru a pre-alinia

profilul tău înainte de tuns. Acesta va indica

unde va fi tăiat părul pentru a obţine de fiecare

dată rezultatul dorit.

17 setări pentru lungime blocabile

Pentru a-ţi selecta lungimea preferată de

tundere, nu trebuie decât să rotești butonul de

zoom de pe mâner până la afişarea lungimii

dorite. Lungimea dorită este acum „blocată”

pentru o tundere precisă şi uniformă.

Aparat de tuns cu două capete

Îndepărtaţi pieptenele reglabil şi veţi descoperi

un aparat de tuns reversibil de precizie, cu

două capete. Pe o parte se află un aparat de

tuns de 32 mm de înaltă performanţă. Dacă îl

întoarceţi, este un aparat de tuns de precizie

de 15 mm, perfect pentru spaţii înguste, spre

exemplu, sub nas sau în jurul gurii. Este

proiectat pentru a tăia foarte aproape, însă vă

protejează pielea, iar dimensiunea sa mică şi

designul înclinat vă permit să vedeţi ce faceţi

pentru a obţine linii şi detalii fine.

Înaltă performanţă delicată cu pielea

Lamele din oţel se ating uşor una de cealaltă,

astfel se ascut singure pe măsură ce te tunzi!

Lamele rămân bine ascuţite pentru a tăia

întotdeauna părul uniform şi eficient, dar sunt

prevăzute cu vârfuri şi piepteni pentru a preveni

iritarea pielii.

Reîncărcabilă şi utilizare cu fir

Obţii 60 de minute de utilizare fără fir după o

încărcare de 1 oră. Dacă ţi se descarcă bateria

în timpul tunsului, conecteaz-o şi continuă să

tunzi.

100% rezistent la apă

Pentru a curăţa capul maşinii de tuns, clătește-

l pur şi simplu la robinet.

Piepteni pentru barbă şi detalii

Pieptenele pentru detalii îţi oferă mai multă

precizie pe durata tunsului. Utilizează-l în locul

pieptenului pentru barbă pentru a putea

pătrunde în spaţii strâmte sau pentru a rotunji

marginile bărbii tale. Pieptenele pentru barbă

îţi oferă mai mult control pentru un tuns rapid şi

uniform.

Afişaj cu LED-uri

Afişajul cu LED-uri arată setarea de lungime

aleasă în milimetri, astfel încât deţii

întotdeauna controlul asupra stilului tău.

LED nivel baterie

Afişajul cu LED-uri indică nivelul bateriei, aşa

că nu vei fi niciodată surprins fără energie.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Accesorii

Pieptene pentru barbă

Pieptene pentru detalii

Întreţinere: Perie de curăţat

Husă

Uşor de utilizat

Curăţarea: 100% rezistent la apă

Timp de funcţionare a bateriei: 1 oră de

încărcare 60 de minute de funcţionare

Funcţionare: Utilizare cu fir şi fără fir

Precizie

Setări de lungime: 17 lungimi de la 0,4 mm la

7 mm

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V

Service

Garanţie: Garanţie internaţională 2 ani
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