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Pierwszy na świecie trymer z prowadnicą

laserową
Doskonała symetria dzięki trymerowi z prowadnicą laserową

Zadbaj o swój zarost z pomocą naszego wyjątkowego systemu z prowadnicą

laserową. Czerwona linia prowadząca umożliwia ostre, symetryczne przycinanie

po obu stronach twarzy.

Precyzja

Prowadnica laserowa umożliwia precyzyjne, symetryczne przycinanie

Stopniowe przycinanie co 0,2 mm w zakresie od 0,4 mm do 7 mm

Trymer do modelowania umożliwia wykończenie stylizacji i uzyskanie perfekcyjnych

krawędzi

Wydajne cięcie

Metalowe ostrza są podwójnie ostrzone, co przyspiesza przycinanie

Urządzenie unosi włoski i odpowiednio nimi kieruje, co zapewnia bezproblemowe i

równomierne przycinanie

Równomierne przycinanie nawet najgrubszych włosów

Zaokrąglone końcówki są delikatne dla skóry i zapobiegają powstawaniu podrażnień

Bateria

80 min działania po 1 godz. ładowania; możliwość podłączenia do sieci

Wygodne użytkowanie

Wyświetlacz LED wskazuje wybrane ustawienie długości

Szybka kontrola stanu akumulatora trymera

100-procentowa wodoodporność gwarantuje łatwe i dokładne czyszczenie



Trymer do brody BT9297/15

Zalety

Prowadnica laserowa

Zadbaj o swój zarost z pomocą naszego

wyjątkowego systemu z prowadnicą laserową.

Czerwona linia prowadząca umożliwia ostre,

symetryczne przycinanie po obu stronach

twarzy.

Metalowe ostrza

Metalowe ostrza ze stali szlachetnej są

podwójnie ostrzone i wyjątkowo wytrzymałe,

dzięki czemu wystarczają na bardzo długo i z

łatwością ścinają nawet najgrubsze włosy.

Ponadto ostrza delikatnie ocierają się o siebie,

co sprawia, że ostrzą się podczas przycinania.

W rezultacie za każdym razem umożliwiają

one dokładne i równe przycinanie.

Innowacyjny system lift & trim

Przytnij zarost jednym szybkim ruchem. Nasz

innowacyjny system lift & trim unosi każdy

włosek i kieruje go wprost na podwójne ostrza

ze stali szlachetnej. Dzięki temu uzyskasz

równy zarost lub przycięcie za jednym

pociągnięciem.

Wydajny akumulator litowo-jonowy

Dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-

jonowemu wystarczy ładować trymer do brody

przez 1 godzinę, aby uzyskać 80 minut

działania bezprzewodowego. Jeśli potrzebujesz

więcej energii do przycinania, możesz po

prostu podłączyć trymer do sieci

elektrycznej. Trymer został zaprojektowany z

myślą o zasilaniu akumulatorowym i

sieciowym.

Dokładność do 0,2 mm

Wystylizuj swoją brodę z niezwykłą precyzją

dzięki możliwości wyboru długości zarostu z

dokładnością do 0,2 mm. Za pomocą kółka

ustawień długości wybierz żądaną długość

zarostu w zakresie od 0,4 mm do 7 mm.

Wyświetlacz diodowy

Obracając kółko ustawień długości można

zobaczyć na wyświetlaczu LED wybrane

ustawienie długości wyrażone w mm.

3-poziomowy wskaźnik naładowania

Wystarczy zaledwie chwila, by sprawdzić

poziom naładowania akumulatora trymera. 3

paski wskazują pozostały czas pracy na

akumulatorze, a także stan jego naładowania,

gdy trymer podłączony jest do prądu.

Nagroda iF DESIGN AWARD 2017

Beardtrimmer z serii 9000Nagroda iF DESIGN

AWARD 2017

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

Zdobywca nagrody Red Dot 2017

Beardtrimmer z serii 9000Zdobywca nagrody

Red Dot 2017
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Dane techniczne

System tnący

Precyzja (wielkość odstępów): Od 0,2 mm

Zakres ustawień długości: 0,4–7 mm

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Nierysujące ząbki: Zapewniają większy

komfort

Znajdź swój styl

Prowadnica laserowa: Idealna, symetryczna

broda

Liczba ustawień długości: 17 wbudowanych

ustawień długości

Akcesoria

Nasadka grzebieniowa: Zintegrowana nasadka

unosząca włosy

Trymer do modelowania w zestawie

Pokrowiec: Etui podróżne

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 80 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Łatwość użytkowania

Kółko ustawień długości: Wygodna regulacja

ustawień długości

Wyświetlacz: Cyfrowe ustawienia długości, 3-

poziomowy wskaźnik naładowania

akumulatora

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Działanie: Działanie sieciowe i akumulatorowe

Wykończenie

Wykończenie: Chromowane wykończenie

Serwis

2 lata gwarancji

Nie wymaga smarowania
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