Zastřihovač vousů
Beardtrimmer series
9000
Laserové navádění
Celokovové břity
Včetně přesného zastřihovače
Pokročilá Li-ion baterie
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První laserově naváděný zastřihovač vousů na
světě
Dokonalá symetrie díky laserovému navádění
Perfektní zastřižení vousů díky našemu exkluzivnímu laserovému navádění.
Sledováním červené linie světla získáte ostré a symetrické zastřižení po obou
stranách obličeje.
Přesný
Laserové navádění pro vždy přesné a symetrické zastřižení
Zastřižení po 0,2milimetrových krocích, od 0,4 mm do 7 mm
Detailní zastřihovač pro perfektní linie a detaily
Zastřihovací výkon
Rychlejší zastřihování díky celokovovým břitům s dvojitým ostřím
Nadzvedává a navádí vousy pro snadné rovnoměrné zastřihování
Zastřihuje konzistentně, i při hustších vousech
Zaoblené hroty šetrné k pokožce zabraňují podráždění
Baterie
80 minut používání po hodinovém nabíjení nebo napájení ze sítě
Snadné použití
Displej LED jasně ukáže nastavení délky
Možnost rychlé kontroly stavu baterie zastřihovače
100% vodotěsný pro snadné důkladné čištění

Zastřihovač vousů

BT9297/15

Přednosti
Laserové navádění

Pokročilá Li-ion baterie

Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

Perfektní zastřižení vousů díky našemu
exkluzivnímu laserovému navádění.
Sledováním červené linie světla získáte ostré
a symetrické zastřižení po obou stranách
obličeje.

Pokročilá baterie Li-ion umožní při hodině
nabíjení 80 minut používání bez kabelu. Pokud
při zastřihování potřebujete více energie,
můžete zastřihovač zapojit do sítě. Zastřihovač
byl navržen pro provoz bez kabelu i zapojený
do sítě.

Sledujte, zda je váš zastřihovač plně nabitý,
nebo je třeba jej dobít – pouhým mrknutí oka.
3 jednoduché proužky vám ukáží zbývající čas
nabití a také stav nabíjení, je-li váš zastřihovač
zapojený v síti.

Celokovové břity
Přesnost 0,2 mm

Ocenění iF DESIGN AWARD 2017
Zastřihovač vousů řady 9000Ocenění iF
DESIGN AWARD 2017
Naše celokovové břity z nerezové oceli jsou
mimořádně silné a mají dvojité ostří. To
znamená, že jsou vyrobeny tak, aby dlouho
vydržely a zastřihovaly i ty nejsilnější vousy.
Při zastřihování se jemným pohybem proti
sobě samy ostří. Takže získáte přesné a
rovnoměrné zastřižení – pokaždé.

Upravujte své vousy s dokonalou přesností
výběrem délky vousů na přesnost 0,2 mm.
Použijte nastavovací kolečko pro volbu
a uzamčení požadované délky, od 0,4 mm až
do 7 mm.
Displej LED

Inovativní systém Lift & Trim

Na zastřižení strniště vám stačí jediný rychlý
pohyb. Náš inovativní systém Lift & Trim
nadzvedává každý vous a následně jej navádí
k nerezovým břitům s dvojitým ostřím.
Výsledkem je rovnoměrné strniště nebo
zastřižení jedním tahem.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.

Otočením nastavovacího kolečka zobrazíte na
displeji LED vybrané nastavení délky v mm.

Ocenění Red Dot Award 2017: vítěz
Zastřihovač vousů řady 9000Ocenění Red Dot
Award 2017: vítěz

Zastřihovač vousů
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Speciﬁkace
Střihací systém
Přesnost (velikost kroků): Od 0,2 mm
Rozsah nastavení délky: 0,4 až 7 mm
Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity
Hroty, které neškrábou: Ještě větší pohodlí
Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte
Laserové navádění: Dokonale symetrické
vousy
Počet nastavení délky: 17 integrovaných
nastavení délky

Příslušenství
Hřeben: Integrovaný hřeben zvedá vousy
Včetně přesného zastřihovače: Ano
Pouzdro: Cestovní pouzdro
Spotřeba
Typ baterie: Lithium-iontový
Doba chodu: 80 minut
Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu
Automatická volba napětí: 100-240 V
Snadné použití
Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení
délky
Displej: Digitální nastavení délky, Tříúrovňový
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ukazatel nabití baterie
Čištění: Plně omyvatelný
Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu
Design
Povrchová úprava: Chromované provedení
Servis
2letá záruka: Ano
Není třeba mazat: Ano

