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Önélező, fém vágópengék

60 perc használat/1 óra töltés
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Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb

takarítanivalót hagy maga után

A Philips 1. számú, tiszta vágást biztosító készüléke

Vágja a szakállát, bajszát és pajeszát anélkül, hogy felfordulást hagyna maga

körül. Az új Philips Vákuumos szakállvágó továbbfejlesztett, nagy teljesítményű

rendszerrel rendelkezik, ami 50%-kal erősebb* légáramot biztosít. Hatékonyan

gyűjti össze a levágott szőrszálakat, ezáltal felfordulás nélküli szakállvágást tesz

lehetővé.

Vákuumos szakállvágó,mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után

Optimalizált légárammal a felfordulásmentes vágáshoz

Bőrbarát kialakítás

Védi bőrét, miközben 0,5 mm-es pontossággal vág

Bármilyen irányba vághatja a szőrzetet a 3 mm-es fésűvel

Egyenletes vágási eredmény

A pengék felé vezeti az alacsonyan fekvő szőrszálakat az egyenletes vágás

érdekében

Az önélező fém vágópengék olajozás nélkül is precíz vágást biztosítanak

Egyszerű használat

20 rögzíthető hosszúságbeállítás, 0,5 és 10 mm között, 0,5 mm-es pontossággal

Hamar megnézheti a szakállvágó akkumulátorának állapotát

60 perc használati idő 1 óra töltés után; konnektorba is csatlakoztatható

Csak ürítse ki a kamrát, és víz alatt öblítse le a pengéket

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra



Vákuumos szakállvágó BT7501/85

Fénypontok

Nagy teljesítményű vákuumos technológia

Az új Philips vákuumos szakállvágó 50%-kal

erősebb, továbbfejlesztett légáramot biztosít*. A

nagy teljesítményű vákuum a levágott szőr

akár 95%-át begyűjti**, ezáltal hozzájárul a

felfordulásmentes vágáshoz.

Lift & Trim PRO rendszer

Vágja le a borostáját egyetlen mozdulattal az

innovatív Lift & Trim PRO rendszer

segítségével, amely megemeli az alacsonyan

fekvő szőrszálakat, és az éles fém vágópengék

felé tereli azokat a pontos vágásért.

Önélező, fém vágópengék

A rozsdamentes acélból készült vágópengék

kettős éllel rendelkeznek, hogy még a

legvastagabb szőrszálakat is pontosan

levágják. Finoman egymáshoz érve élezik

egymást, ezért nincs szükség azok cseréjére

vagy olajozására a szakállvágó élettartama

alatt.

20 rögzíthető hosszbeállítás

A kívánt vágási hossz kiválasztásához csak

forgassa el a fogantyún található

nagyítógombot a megjeleníteni kívánt hosszig,

0,5 és 10 mm között, 0,5 mm-es pontossággal.

Ekkor a készülék rögzíti a kiválasztott hosszt a

tökéletesen egyenletes vágás érdekében.

Vezetékes/60 perc vezeték nélküli használat

Töltse a szakállvágót 1 órán keresztül a 60 perc

vezeték nélküli használathoz, vagy egyszerűen

csak használja a fali aljzathoz csatlakoztatva. A

gyorstöltés funkció segítségével már 5 perces

töltés után is teljes vágást végezhet.

Töltöttségjelző

A töltöttségjelző mutatja, ha a szakállvágó

akkumulátora le van merülve, töltés alatt van,

vagy fel van töltve.

Könnyű tisztítás

Ha végzett a vágással, egyszerűen felfelé

húzva távolítsa el a pengéket, öblítse le azokat

és a fésűt a csap alatt, ürítse ki a szőrgyűjtő

kamrát, és a mellékelt tisztítókefével seperje le

a szőrszálakat a hosszan tartó teljesítmény

érdekében.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek, és nem kell olajozni őket.

Bőrvédő rendszer

Az egyedi bőrvédő rendszer a legérzékenyebb

testfelületeket is védi, lehetővé téve, hogy

kényelmesen, 0,5 mm-es pontossággal

vághassa a szőrzetet anélkül, hogy a pengék

éles szélei közvetlenül hozzáérnének a

bőréhez.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Pontosság (lépcsők mérete): 0,5 mm-enként

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-10

mm

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Tisztítás: Leöblíthető pengék és pengevédők

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli

használat

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: 20 hosszbeállítás

Kialakítás

Szín: Fekete

Kidolgozás: Puha érintés

Áramforrás

5 perces gyors töltés

Energiaellátás

Működési idő: 60 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt

Akkumulátor típusa: NiMH

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

Tartozékok

Fésű: Lift & Trim rendszer

Mellékelt tartozékok: Testszőrtelenítő (BG1000

sorozat)

Védőtok: Puha tárolótok

Karbantartás: Tisztítókefe
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