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Technologia SteelPrecision

Czujnik PowerAdapt

3-poziomowy wskaźnik
naładowania

 

BT9810/15

Precyzyjna stalowa nasadka do uzyskania

idealnej brody

Najlepsze od Philips

Philips BT9000 Prestige zapewnia niezrównaną precyzję dzięki wbudowanej

metalowej nasadce do przycinania, która zapewnia jednakowe efekty przycinania

niezależnie od siły nacisku.

Najdokładniejsze przycinanie*

Najwyższa precyzja i równomierne efekty

Przesuwa się po skórze, zapewniając gładkie przycinanie

Ostre metalowe ostrza tną precyzyjnie i nie wyrywają włosów

Odpowiednia długość za każdym razem

Jednakowy efekt i doskonała wydajność przycinania

Kontrola nad gęstymi, krzaczastymi i długimi brodami. Precyzyjne i równomierne

przycinanie włosów

Do 120 minut działania po 1 godzinie ładowania

Golenie klasy premium

Wysoka jakość wykonania dla długiego działania

Łatwe czyszczenie

Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić pozostałą żywotność baterii

Wygodne przechowywanie



Trymer do brody BT9810/15

Zalety

Technologia SteelPrecision

Przytnij precyzyjnie i równomiernie brodę przy

użyciu trymera do brody Philips 9000 Prestige

dla mężczyzn. Dzięki metalowej nasadce i

mocnemu ostrzu zintegrowanemu z korpusem

system nie wygina się jak plastikowa nasadka

grzebieniowa, niezależnie od nacisku. Dzięki

temu nasz precyzyjny trymer do brody zawsze

zapewnia najbardziej równomierne i

precyzyjne przycinanie*.

Element naprowadzający z powłoką

zapobiegającą tarciu

Uzyskaj najbardziej równomierny efekt

przycinania. Ten trymer do brody dla mężczyzn

zawsze dopasowuje się do kształtu twarzy, a

powłoka zapobiegająca tarciu umożliwia

bezproblemowe i wygodne przesuwanie się po

skórze.

Metalowe ostrza

Trymer do brody Philips 9000 Prestige

przycina nawet najgrubsze włosy bez

wyrywania ich, co zapewnia komfort podczas

przycinania. A ponieważ ostrza są w pełni

metalowe, pozostają ostre przez cały okres

eksploatacji.

Dokładność do 0,2 mm

To Twoja broda, więc możesz kontrolować jej

długość. Wystarczy przesunąć kółko ustawień

długości trymera firmy Philips na jedno z 30

ustawień w zakresie od 0,4 do 10 mm

Czujnik PowerAdapt

Uzyskaj jednolite przycinanie niezależnie od

grubości i długości brody. Stalowy trymer do

brody sprawdza gęstość włosów 125 razy na

sekundę i automatycznie dostosowuje

ustawienia w celu utrzymania stałej mocy.

Do 120 min działania na zasilaniu z

akumulatorów litowo-jonowych

Nie zaplątaj się w przewody podczas

korzystania z trymera do brody — nasz trymer

działa nawet przez 120 minut po ładowaniu

przez 1 godzinę lub zapewnia jedno pełne

przycinanie po 5 minutach ładowania.

Trwała obudowa ze stali

Urządzenie Philips 9000 Prestige powstało,

aby trwać. Wykonano je ze stali nierdzewnej o

wysokiej jakości, co zapewnia ponadczasowy,

doskonały wygląd. 

3-poziomowy wskaźnik naładowania

Wyraźnie widać, ile energii pozostało. 3 proste

paski wskazują pozostałą moc i ładowanie

trymera. 

100-procentowa wodoodporność

Wystarczy otworzyć głowicę i opłukać

wodoszczelny trymer do brody pod bieżącą

wodą.



Trymer do brody BT9810/15

Dane techniczne

System tnący

Element tnący: Metalowe ostrza

Zakres ustawień długości: Od 0,4 mm do 10

mm

Precyzja (wielkość odstępów): 0,2 mm

Liczba ustawień długości: 30

Technologia przycinania: SteelPrecision,

element naprowadzający

Łatwość użytkowania

Kółko ustawień długości: Wygodna regulacja

ustawień długości

Działanie: Działanie sieciowe i akumulatorowe

Czyszczenie: 100% wodoodporności

Wskaźnik akumulatora: 3-poziomowy

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 120 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie ładowanie w ciągu 5 min

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Serwis

2 lata gwarancji

Użytkowanie: Olej w zestawie

Akcesoria

Nasadka do przycinania: Nasadka do długiej

brody

Wysokiej jakości etui do przechowywania i

transportu

* Na podstawie obiektywnego testu z wykorzystaniem

zdjęć z przybliżeniem przeprowadzonego przez

niezależną agencję, w porównaniu z innymi produktami

w tej klasie cenowej
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