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BT9297/15

Världens första laserstyrda skäggtrimmer
Perfekt symmetri med en laserstyrd trimmer

Få ett perfekt skägg med vårt exklusiva laserstyrda system. Följ den röda ljuslinjen

för att få en snygg, symmetrisk trimning på båda sidor av ansiktet.

Precision

Laserstyrning för exakt, symmetrisk trimning varje gång

Trimma i exakta steg om 0,2 mm, från 0,4 mm till 7 mm

Precisionstrimmer för perfekta kanter och detaljer

Klipprestanda

Bladen är dubbelslipade för snabbare trimning

Lyfter och lägger hårstråna i optimal position för en snabb och jämn trimning

Klipper konsekvent också i tjockare hår

Hudvänligt rundade kanter förhindrar irritation

batteri

80 minuters drifttid efter 1 timmes laddning eller så kan du ansluta strömsladden

Lättanvänd

LED-displayen visar tydligt din längdinställning

Se statusen på din trimmers batteri snabbt

100 % vattentät för enkel och noggrann rengöring



Skäggtrimmer BT9297/15

Funktioner

Laserstyrd

Få ett perfekt skägg med vårt exklusiva

laserstyrda system. Följ den röda ljuslinjen för

att få en snygg, symmetrisk trimning på båda

sidor av ansiktet.

Blad helt i metall

Våra blad i rostfritt stål är extra starka och

dubbelslipade. Det innebär att de är gjorda för

att hålla en mycket lång tid och skär igenom

även den tjockaste skäggväxten. När du

trimmar, slipar de sig själva genom att lätt

borstas mot varandra. Så du får en exakt och

jämn klippning – gång på gång.

Innovativt lyft- och trimningssystem

Trimma din skäggstubb i ett enda drag.

Systemet Lift and Trim lyfter upp varje hårstrå

och lägger det i optimal position för att få ett så

jämnt resultat som möjligt.

Avancerat litiumjonbatteri

Med vårt avancerade litiumjonbatteri kan du

ladda din skäggtrimmer i en timme för att få 80

minuters sladdlös användning. Om du behöver

mer ström under trimningen kan du bara

ansluta kontakten i väggen. Den här trimmern

har utformats för att fungera både sladdlös och

ansluten till elnätet.

0,2 mm precision

Styla skägget med optimal noggrannhet

genom att välja en hårlängd ner till 0,2 mm

precision. Använd zoomningsratten för att välja

och låsa den längd du vill ha, från 0,4 mm

hela vägen till 7 mm.

LED-skärm

Vrid zoomhjulet så att du ser valda

längdinställningar i mm på LED-skärmen.

Batteriindikator med tre nivåer

Se om trimmern är ordentligt laddad eller om

den behöver laddas – på ett ögonblick. Tre

enkla fält visar återstående laddningstid,

liksom laddningsstatus när trimmern är

ansluten.

IF DESIGN AWARD 2017

Skäggtrimmer i 9000-serienIF DESIGN

AWARD 2017

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

Red Dot Award 2017: Vinnare

Skäggtrimmer i 9000-serienRed Dot Award

2017: Vinnare
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Specifikationer

Klippsystem

Precision (stegens storlek): Från 0,2 mm

Längdinställningar: 0,4 upp till 7 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Skapa det utseende du vill ha

Laserstyrd: Perfekt symmetriskt skägg

Antal längdinställningar: 17 inbyggda

längdinställningar

Tillbehör

Kam: Inbyggd kam som lyfter håret

Precisionstrimmer medföljer

Fodral: Resefodral

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 80 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning

Automatisk spänning: 100–240 V

Lättanvänd

Zoomhjul: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Teckenfönster: Digitala längdinställningar,

Batteriindikator med tre nivåer

Rengöring: Tvättbar

Användning: Kan användas både med och

utan sladd

Design

Legering: Kromad yta

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs
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