
Baardtrimmer met
Turbovac-systeem

 

Turbozuigkracht

 

T980

Trimmen zonder losse

haartjes
Deze nieuwe Philips-baardtrimmer is ontworpen voor een perfect resultaat.

Tijdens het trimmen worden alle baardharen opgezogen.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

Zelfslijpende SteelWave-mesjes voor een nauwkeurig resultaat

Creëer uw eigen look

9 geïntegreerde lengtestanden van 1-18 mm

Precisietrimmer voor het maken en onderhouden van de gewenste haarlijnen

Ultiem gebruiksgemak

Doorzichtige haarcontainer voor visuele controle

Optimale power

Met of zonder snoer te gebruiken voor maximaal vermogen en bewegingsvrijheid

Turboknop zorgt voor hogere knipsnelheid en sterkere zuigkracht

Vacuümsysteem zuigt afgeschoren haartjes op voor bijzonder hygiënisch trimmen



Baardtrimmer met Turbovac-systeem T980/60

Kenmerken Specificaties

Contourvolgende kam

De contourvolgende kam past zich aan elke

welving aan voor snelle en comfortabele

resultaten.

Zelfslijpende mesjes

Revolutionaire, zelfslijpende, gegolfde mesjes

zorgen voor een nauwkeurig en gelijkmatig

resultaat.

9 geïntegreerde lengtestanden

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en

vergrendel de gewenste lengte.

Precisietrimmer

Creëer precies de gewenste stijl.

Doorzichtige haarkamer

De haarcontainer is doorzichtig, zodat u

gemakkelijk kunt zien of deze moet worden

geleegd.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Gebruik uw Philips-trimmer met of zonder

snoer dankzij de oplaadbare batterij voor

maximaal vermogen en bewegingsvrijheid.

Turboknop

Wanneer u meer zuigkracht en een hogere

knipsnelheid nodig hebt tijdens het trimmen,

drukt u gewoon op de Turbo Power-knop.

Geïntegreerd opzuigsysteem

Het geïntegreerde vacuümmechanisme zuigt

afgeschoren haartjes meteen op, dus de

wastafel blijft mooi schoon.

 

Creëer uw eigen look

Aantal lengte-instellingen: 9 vergrendelbare

lengtestanden

Voedingssysteem

Gebruik: Alleen snoerloos

Oplaadtijd: Snel opladen

Gebruikstijd: 50 minuten

Onderhoud

Smeren: Mesjes hoeven niet te worden

gesmeerd

Schoonmaken: Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak

Scherm: Oplaadindicator

Opbergen: Reisetui
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