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BT9297/15

Verdens første laserstyrede skægtrimmer
Perfekt symmetri med laserstyret trimmer

Perfektioner dit skæg med vores eksklusive laserstyringssystem. Følg den røde

lyslinje for at opnå en skarp, symmetrisk trimning på begge sider af ansigtet.

Precision

Laserstyring giver en præcis, symmetrisk trimning hver gang

Trimning i præcise trin på 0,2 mm, fra 0,4 mm til 7 mm

Detaljetrimmer, der giver perfekte kanter og detaljer

Klipperesultat

Metalknivene er dobbeltskærpede for en hurtigere trimning

Løfter og styrer hårene for at sikre en effektiv, ensartet trimning

Skærer ensartet, selv gennem tæt hår

Hudvenlige, afrundede spidser forebygger irritation

Batteri

80 minutters brugstid efter 1 times opladning, eller brug med ledning

Nem at anvende

LED-displayet viser tydeligt længdeindstillingen

Se hurtigt status for trimmerens batteri

Nem, men grundig rengøring
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Vigtigste nyheder

Laserstyring

Perfektioner dit skæg med vores eksklusive

laserstyringssystem. Følg den røde lyslinje for

at opnå en skarp, symmetrisk trimning på

begge sider af ansigtet.

Metalknive

Vores metalknive i rustfrit stål er ekstra stærke

og dobbeltskærpede. Det betyder, at de er

fremstillet til at holde meget længe, og de

skærer gennem selv de tykkeste hår. Når du

trimmer, skærpes de automatisk ved at slibe let

mod hinanden. Så du opnår en præcis, ensartet

klipning – hver gang.

Innovativt Lift & Trim-system

Trim dine skægstubbe i én hurtig bevægelse.

Vores innovative Lift & Trim-system rejser hvert

enkelt hår og styrer det hen til de

dobbeltslebne knive i rustfrit stål. Resultatet er

en ensartet klipning eller trimning i én

arbejdsgang.

Avanceret Li-ion-batteri

Vores avancerede Li-ion-batteri giver dig

mulighed for at oplade skægtrimmeren i 1 time

for at få 80 minutters ledningsfri brug. Hvis du

har brug for mere energi under trimningen, skal

du blot slutte trimmeren til stikkontakten.

Denne trimmer er designet til at fungere både

ledningsfrit og via stikkontakten.

0,2 mm præcision

Styling af dit skæg med optimal nøjagtighed

ved at vælge en hårlængde ned til en

nøjagtighed på 0,2 mm. Brug zoomhjulet til at

vælge og låse den ønskede længde, fra 0,4

mm og helt op til 7 mm.

LED-display

Drej zoomhjulet for at få vist den valgte

længdeindstilling i mm på LED-displayet.

Batteriindikator med 3 niveauer

Se, om din trimmer er godt opladet, eller om

den skal oplades – på et øjeblik. 3 enkle

bjælker viser dig den resterende opladningstid

samt opladningsstatus, når trimmeren er sat i

stikkontakten.

iF DESIGN AWARD 2017

Skægtrimmer, 9000-serieniF DESIGN AWARD

2017

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

Red Dot Award 2016: vinder

Skægtrimmer, 9000-serienRed Dot Award

2016: vinder
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Specifikationer

Klippesystem

Præcision (interval): Fra 0,2 mm

Længdeindstillinger: 0,4 op til 7 mm

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Skånsomme spidser: For mere komfort

Skab det look, du ønsker

Laserstyring: Perfekt symmetrisk skæg

Antal længdeindstillinger: 17 integrerede

længdeindstillinger

Tilbehør

Kam: Integreret hårløftekam

Inklusiv næsehårstrimmer

Etui: Rejseetui

Strøm

Batteritype: Litiumion

Driftstid: 80 minutter

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Display: Digitale længdeindstillinger, 3-

niveau-batteriindikator

Rengøring: Vaskbar

Betjening: Brug med og uden ledning

Design

Overflade: Krom-finish

Service

2 års reklamationsret

Olie ikke nødvendigt
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