Hefte før salg for Norge (2019, Juni 2)
Skjeggtrimmer
• Laserguide
• Kniver i metall
• Detaljtrimmer følger med
• Avansert Li-ion-batteri

BT9297/15

Verdens første skjeggtrimmer med laserguide
Perfekt symmetri med laserguidet trimmer
Få et perfekt skjegg med vårt eksklusive laserguidesystem. Følg lysets røde linje for å få markert, symmetrisk trimming av
ansiktshår.
Fordeler

Precision
• Laserguide som gir nøyaktig, symmetrisk trimming hver gang
• Trim i nøyaktige trinn på 0,2 mm, fra 0,4 mm til 7 mm
• Detaljtrimmer for perfekte kanter og detaljer

Bra klipperesultat
• Knivene i metall er dobbeltslipte for raskere trimming
• Løfter og leder hårene for en jevn og enkel trimming
• Kutter konsekvent, selv gjennom tette hårstrå
• Hudvennlige, avrundede tupper forhindrer irritasjon

Batteri
• 80 minutters bruk etter én times lading, eller koble den til

Lett å bruke
• LED-skjermen viser tydelig lengdeinnstillingen
• Du ser enkelt gjenværende strøm på batteriet til trimmeren
• 100 % vanntett for enkel og grundig rengjøring

Beardtrimmer series 9000

Funksjoner
Laserguide

LED-display

Få et perfekt skjegg med vårt eksklusive laserguidesystem. Følg lysets røde
linje for å få markert, symmetrisk trimming av ansiktshår.

Vri zoomhjulet for å vise den valgte lengdeinnstillingen i millimeter på LEDdisplayet.

Kniver i metall

Batteriindikator med tre nivåer

Knivene i rustfritt stål er ekstra sterke og dobbeltslipte. Det betyr at de er
laget for å vare svært lenge og kutte gjennom selv de tykkeste hårstrå. Når du
trimmer, slipes de av seg selv ved å gni lett mot hverandre. På den måten får
du en nøyaktig, jevn klipp – hver eneste gang.

Du kan se umiddelbart om trimmeren er fulladet eller må lades opp. Tre enkle
striper viser deg gjenstående ladetid samt ladestatusen når trimmeren er
koblet til strøm.

Innovativt løfte-og-trimme-system

Trim skjeggstubbene i én rask bevegelse. Det innovative løfte-og-trimmesystemet løfter hvert hår og leder det til de dobbeltslipte barberbladene i
rustfritt stål. Slik får du jevne skjeggstubber i én omgang.

100 % vanntett

Bare skyll den vanntette skjeggtrimmeren under springen for å rengjøre den
grundig.
Kontinuerlig strøm

Avansert Li-ion-batteri

Med det avanserte Li-ion-batteriet kan du lade skjeggtrimmeren i én time og få
80 minutters trådløs bruk. Hvis du trenger mer strøm underveis, er det bare å
koble trimmeren til strømnettet. Denne trimmeren er utviklet for bruk både
med og uten strømtilkobling.

Denne trimmeren har en kraftig motor som kutter kontinuerlig, uavhengig av
eventuelle forskjeller i hårtetthet. Det betyr at du kan trimme konsekvent, fra
start til slutt.
Hudvennlige, avrundede tupper

0,2 mm presisjon

Få en perfekt, beskyttende trim. Knivene på trimmeren har avrundede tupper
for å forhindre hudirritasjon, selv om du ikke bruker kam.
Friser skjegget med størst mulig nøyaktighet ved å velge en hårlengde ned til
0,2 mm presisjon. Bruk zoomehjulet til å velge og låse inn ønsket lengde, fra
0,4 mm helt til 7 mm.
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Beardtrimmer series 9000
Detaljtrimmer

Gjør stilen din fullendt. Klikk på detaljtrimmeren for å definere kantene og
detaljene på skjegget eller barten.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
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Klippesystem
Presisjon (størrelsen
på trinnene)
Utvalg av lengdeinnstilinger
Kutteelement
Tenner som ikke
risper

Drift

Fra 0,2 mm

Utforming

0,4 opptil 7 mm

Overflate

Kniver i rustfritt stål
For bedre komfort

To års garanti
Trenger ikke smøring

Perfekt symmetrisk skjegg
17 integrerte lengdeinnstillinger

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Integrert kam som løfter hårene
Ja
Reiseetui

Drift
Batteritype
Driftstid
Lading
Automatisk spenning

Litium-ion
80 minutter
Fulladet på 1 time
100–240 V

Rengjøring

24,40 cm
14,00 cm
6,90 cm
0,28 kg
0,43 kg
08710103809135
1
CN
851020

Ytre eske

Enkel i bruk
Zoom-hjul
Skjerm

Ja
Ja

Mål, emballasje

Tilbehør
Kam
Detaljtrimmer følger
med
Veske

Krombelagt overflate

Service

Skap det utseendet du ønsker
Laserguide
Antall lengdeinnstillinger

Bruk med og uten ledning

Juster enkelt lengdeinnstillingene
Digitale lengdeinnstillinger
Batteriindikator med 3 nivåer
Alt kan vaskes

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

28,90 cm
14,90 cm
26,70 cm
1,98 kg
18710103809132
4
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