
 

Vodeodolný zastrihávač fúzov s
laserovým navádzaním

Beardtrimmer series 9000

 
presnosť nastavenia 0,2 mm

Celokovový obojstranný
zastrihávač

60 min bezšn. použitia/1 h
nabíjania

s laserovým navádzaním

 

BT9290/32

Dokonalá presnosť
Jediný zastrihávač brady s laserovým navádzaním

Využite dokonalú kontrolu tvarovania kontúr s exkluzívnym laserovým

navádzačom. Umožní vám bez problémov vytvoriť presný a symetrický strih podľa

vašich predstáv.

Presnosť

Jedinečné laserové navádzanie na presné, symetrické výsledky

Koliesko na nastavovanie dĺžky „uzamkne“ zvolenú dĺžku

Obojstranný zastrihávač: 32 mm a 15 mm strana na detailné úpravy

Nastavenie dĺžky na 0,4 mm vám každý deň umožní vytvoriť vzhľad 3-dňovej brady

Výkonný a šetrný k pokožke

Dokonalé zastrihávanie s výkonnými čepeľami šetrnými k pokožke

Jednoduché používanie

100 % vodotesný pre jednoduché čistenie

Hrebeňový nástavec na presné tvarovanie a zastrihávanie brady

Na LED displeji sa jasne zobrazuje zvolené nastavenie dĺžky

Na LED displeji sa zobrazuje úroveň nabitia batérie

2-ročná záruka, kompatibilné s napätím na celom svete a nevyžaduje mazanie

Ochranné puzdro na cestovanie alebo odloženie

60 min bezšnúrového používania po 1 hod. nabíjania alebo sieťové napájanie
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Hlavné prvky

Prvý na svete s laserovým navádzaním

Jedinečný systém laserového navádzania

vyžaruje tenký lúč svetla umožňujúci pred

začiatkom zastrihávania zarovnať plánovaný

strih. Ukáže vám, kde presne chĺpky zastrihnúť

tak, aby ste vždy dosiahli dokonalý výsledok.

17 uzamykacích nastavení dĺžky

Na nastavenie požadovanej dĺžky

zastrihávania iba otočte nastavovacím

kolieskom na rukoväti, až kým sa nezobrazí

požadovaná dĺžka. Vybraná dĺžka je teraz

„uzamknutá“ na presné a rovnomerné

zastrihávanie.

Obojstranný zastrihávač

Keď zložíte nastaviteľný hrebeňový nástavec,

nájdete pod ním obojstranný presný

zastrihávač. Jednu stranu tvorí veľmi výkonný

32 mm zastrihávač. Otočte ho naopak a získate

15 mm široký presný zastrihávač – bez

problémov sa dostane aj do tých najmenších

miest, napríklad pod nosom alebo okolo úst. Je

navrhnutý na veľmi krátky strih, no napriek

tomu chráni pokožku a vďaka malým rozmerom

a zahnutému tvaru budete vždy vidieť, čo robíte

pri vytváraní presných línií a drobných detailov.

Vysokovýkonný a šetrný k pokožke

Oceľové čepele sa počas zastrihovania o seba

jemne otierajú, čím sa vlastne brúsia. Preto sú

vždy mimoriadne ostré a poskytnú účinné a

dokonalé oholenie. Vďaka zaobleným hranám

čepelí a nástavcov nebude vaša pokožka nikdy

podráždená.

Nabíjateľný a so sieťovým napájaním

Po jednej hodine nabíjania máte k dispozícii

60 minút používania bez pripojenia do siete.

Ak sa počas strihania vybije batéria, stačí

strojček zapojiť do siete a môžete pokračovať.

100 % vodotesný

Na očistenie hlavy na zastrihávanie ju stačí

opláchnuť pod tečúcou vodou.

Hrebeň na tvarovanie a strihanie brady

Pomocou presného hrebeňového nástavca

dosiahnete počas zastrihávania vyššiu

presnosť. Použite ho namiesto hrebeňového

nástavca na bradu, aby ste sa dostali na ťažko

dostupné miesta alebo zastrihli chĺpky okolo

okrajov brady. Hrebeňový nástavec vám

poskytne lepšiu kontrolu na rýchle a

rovnomerné zastrihávanie.

LED displej

Displej LED uvádza aktuálne nastavenie dĺžky

v milimetroch, vďaka čomu máte svoj strih vždy

pod kontrolou.

LED indikátor úrovne nabitia batérie

Displej LED uvádza stav nabitia batérie, takže

nikdy nezostanete bez energie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Hrebeňový nástavec na strihanie brady: áno

Presný hrebeňový nástavec: áno

Údržba: Čistiaca kefka

Puzdro: áno

Jednoduché používanie

Čistenie: 100 % vodotesný

Výdrž akumulátora: Čas nabíjania 1 hod. – 60

min použitia

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Presnosť

Nastavenia dĺžky: 17 nastavení dĺžky od

0,4 mm do 7 mm

Príkon

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka
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