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BT9810/15 Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran

Philipsin paras

Philips BT9000 Prestige on erittäin tarkka kiinteän metallisen ohjauskamman

ansiosta, sillä ajotulos on tasalaatuinen riippumatta siitä, kuinka paljon ihoa

painetaan.

Tarkin mahdollinen ajotulos*

Paras tarkkuus ja tasainen lopputulos

Trimmeri liukuu iholla, joten ajat kasvosi sileiksi

Terävät metalliterät leikkaavat tarkasti ja ihoa ärsyttämättä

Aja parta aina haluamaasi pituuteen

Tasainen ja tehokas leikkuutulos

Tehokas trimmeri kesyttää parrat

Tunnin latauksella jopa 120 min käyttöä

Ensiluokkainen ajokokemus

Tehty kestämään aikaa

Helppo mutta perusteellinen puhdistus

Seuraa latausta

Säilytä ja jatka



Partatrimmeri BT9810/15

Kohokohdat

SteelPrecision-tekniikka

Philips-partatrimmeri 9000 Prestigessä on

uusi SteelPrecision-tekniikka, joka koostuu

integroidusta metallikammasta ja vahvasta

terästä. Järjestelmä ei taivu muovikamman

tavoin, vaikka siihen kohdistuisi paljonkin

painetta, joten saat aina tasaisimman ja

tarkimman ajotuloksen*.

Kitkaton ihonmyötäilijä

Saat tasaisimman ajotuloksen. Miesten

partatrimmeri myötäilee aina kasvon muotoja,

ja kitkaa vähentävän pinnoitteen ansiosta laite

liukuu iholla vaivattomasti ja miellyttävästi.

Täysmetalliterät

Täysmetalliterät pysyvät terävinä koko

käyttöikänsä ajan. Terien erityismuotoilun

ansiosta 9000 Prestige -partatrimmeri leikkaa

paksuimmatkin karvat nykimättä.

0,2 mm:n tarkkuus

Määrität itse partasi pituuden. Sipaise Philips-

trimmerisi tarkkaa valitsinta ja valitse 30

pituusasetuksesta haluamasi väliltä 0,4–

10 mm.

PowerAdapt-tunnistin

Teräksinen partatrimmeri lukee karvojen

tiheyden 125 kertaa sekunnissa. PowerAdapt-

tunnistin pitää moottorin tehon automaattisesti

tasaisena ja takaa vaivattoman trimmauksen.

Jopa 120 min virtaa litiumioniakusta

Tätä partatrimmeriä voi käyttää johdolla tai

ilman. Yhden tunnin latauksella voit leikata

jopa 120 minuutin ajan, ja 5 minuutin lataus

riittää pikatrimmaukseen.

Kestävä teräsrunko

Philips 9000 Prestige on tehty kestämään

aikaa. Sen korkealaatuisesta ruostumattomasta

teräksestä valmistettu runko on viimeistelty

käsin, ja se tarjoaa kestävän, laadukkaan

käyttökokemuksen.

3 tason latauksen ilmaisin

Kolmitasoisesta akun varauksen ilmaisimesta

näet kätevästi, paljonko virtaa on jäljellä. Näet,

milloin akku on täynnä tai vähissä tai milloin

akun lataus on käynnissä.

Täysin vedenkestävä

Täysin vedenkestävän partatrimmerin voi

huuhdella juoksevalla vedellä perusteellisesti

ja helposti.



Partatrimmeri BT9810/15

Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikkö: Täysmetalliterät

Pituusasetusalue: 0,4–10 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 0,2 mm

Pituusasetusten määrä: 30

Leikkaustekniikka: SteelPrecision,

ihonmyötäilijä

Helppokäyttöinen

Zoomausrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Puhdistaminen: 100 % vedenkestävä

Latauksen ilmaisin: 3 tason ilmaisin

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 120 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Huolto

2 vuoden takuu

Käyttö: Voiteluöljy sisältyy pakkaukseen

Lisätarvikkeet

Kampa: Helposti kiinnitettävä ohjauskampa

pitkän parran ajoon

Laadukas säilytys- ja kuljetuslaukku

* Perustuu kolmannen osapuolen suorittamaan

objektiiviseen tasaisuuskokeeseen hintaluokan

laitteiden lähikuvista
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