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BT9297/15

Primul aparat de tuns barba cu ghidare laser din

lume

Simetrie perfectă cu aparatul de tuns cu ghidare laser

Perfecţionează-ţi barba cu sistemul nostru exclusiv de ghidare cu laser. Urmăreşte

linia roşie de lumină pentru a-ţi tunde barba precis şi simetric pe ambele părţi ale

feţei.

Precizie

Ghidare cu laser pentru tuns precis şi simetric, de fiecare dată

Tunde în trepte precise de 0,2 mm, de la 0,4 mm la 7 mm

Aparat de tuns pentru detalii, pentru contururi şi detalii faciale perfecte

Performanţă de tăiere

Lamele fabricate integral din metal au tăiş dublu pentru tundere mai rapidă

Ridică şi ghidează firele de păr pentru un tuns uniform, fără efort

Tunde uniform, chiar şi părul mai des

Vârfurile rotunjite protejează pielea şi previn iritaţiile

Baterie

80 minute de utilizare după o încărcare de 1 oră sau utilizează-l conectat la priză

Uşor de utilizat

Afişajul cu LED afişează clar setarea de lungime

Vezi rapid starea bateriei aparatului de tuns barba

100% rezistent la apă pentru curăţare uşoară şi riguroasă
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Repere

Ghidare cu laser

Perfecţionează-ţi barba cu sistemul nostru

exclusiv de ghidare cu laser. Urmăreşte linia

roşie de lumină pentru a-ţi tunde barba precis

şi simetric pe ambele părţi ale feţei.

Lame integral din metal

Lamele noastre complet metalice sunt extrem

de rezistente şi au tăiş dublu. Acest lucru

înseamnă că sunt fabricate pentru a rezista

foarte mult timp şi pentru a tăia chiar şi cele

mai groase fire de păr. În timp ce te tunzi,

acestea se ascut singure prin atingere uşoară

una de cealaltă. Astfel, vei obţine un tuns

precis şi uniform de fiecare dată.

Cu sistem inovator de ridicare şi tundere

Scapă de aspectul nebărbierit dintr-o mişcare

rapidă. Sistemul nostru inovator de ridicare şi

tundere ridică fiecare fir de păr, apoi îl

ghidează către lamele din oţel inoxidabil cu

ascuţire dublă. Rezultatul este un aspect

nebărbierit, dar uniform sau un tuns dintr-o

singură mişcare.

Baterie Li-ion avansată

Bateria noastră Li-ion avansată îţi permite să

încarci aparatul de tuns barba timp de 1 oră

pentru a obţine 80 minute de utilizare fără fir.

Dacă ai nevoie de mai multă energie pentru

tuns, poţi să conectezi aparatul la priza de

perete. Acest aparat de tuns a fost conceput

pentru a funcţiona atât fără fir, cât şi conectat

la priză.

Precizie de 0,2 mm

Stilizează-ţi barba cu precizie supremă,

selectând o lungime a părului cu precizie de

0,2 mm. Utilizează rotiţa de reglare pentru a

selecta şi a seta lungimea dorită, de la 0,4

mm până la 7 mm.

Afişaj LED

Mişcă rotiţa de reglare pentru a vizualiza

setarea de lungime selectată, în mm, pe

afişajul LED.

Indicator pentru baterie cu 3 niveluri

Verifică dacă aparatul de tuns este încărcat sau

necesită încărcare – într-o clipită. 3 bare

simple îţi arată durata rămasă a bateriei,

precum şi starea încărcării când aparatul de

tuns este conectat la priză.

PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2017

Aparat de tuns barba seria 9000PREMIUL iF

PENTRU DESIGN 2017

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.

Câştigător al Premiului Red Dot 2017

Aparat de tuns barba seria 9000Câştigător al

Premiului Red Dot 2017



Aparat de tuns barba BT9297/15

Specificaţii

Sistem de tăiere

Precizie (dimensiunea paşilor): De la 0,2 mm

Gama setărilor de lungime: De la 0,4 până la

7 mm

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Dinţi care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Creează-ţi stilul dorit

Ghidare cu laser: Barbă perfect simetrică

Numărul setărilor de lungime: 17 setări de

lungime integrate

Accesorii

Pieptene: Pieptene integrat ridicare fire

Aparat de tuns pentru detalii inclus

Husă: Husă de călătorie

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: 80 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră

Tensiune automată: 100-240 V

Uşor de utilizat

Inel de reglare: Reglarea cu uşurinţă a setărilor

de lungime

Afişaj: Setări digitale de lungime, Indicator

pentru baterie cu 3 niveluri

Curăţare: Complet lavabil

Funcţionare: Utilizare cu fir şi fără fir

Design

Finisaj: Finisaj cromat

Service

2 ani garanţie

Nu este necesară lubrifierea
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