
 

Strihač brady

Beardtrimmer series
3000

 
Presnosť nastavenia 1 mm

Čepele z nehrdzavejúcej ocele

45 min bezšn. používania/10 h
nabíjania

Systém Lift & Trim

 

BT3206/14

3-dňová brada bez námahy
Systém Lift & Trim zastriháva až o 30 % rýchlejšie*

Tento zastrihávač s inovatívnym systémom Lift & Trim nadvihuje a zachytáva viac

ležiacich chĺpkov pre účinné, rovné výsledky zastrihávania. Takto poľahky

dosiahnete 3-dňové strnisko, krátku bradu alebo dlhú bradu presne podľa svojich

predstáv.

Jednoduché, rovné zastrihávanie

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Zastrihávajte chĺpky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Čepele ohľaduplné k pokožke prispievajú k hladkej pokožke

Jednoduché používanie

Prispôsobuje sa rôznym nastaveniam dĺžky

Bezkáblové použitie až na 45 minút

Majte prehľad, kedy je čas na nabitie

Praktická údržba

Jednoduché uchopenie

Odolná konštrukcia

Záruka na ochranu nákupu



Strihač brady BT3206/14

Hlavné prvky

Systém Lift & Trim

Zastrihávač brady Philips je perfektný na

úpravu strniska a obsahuje náš nový systém

Lift & Trim: hrebeňový nadstavec, ktorý chĺpky

nadvihne na úroveň čepelí pre ich rovnomerné

zastrihnutie.

Samoostriace čepele

Samoostriace oceľové čepele zastrihávača

brady Philips 3000 sú stále rovnako ostré ako

v prvý deň, takže vám vždy zabezpečia

dôkladné a zároveň šetrné zastrihnutie.

Čepele ohľad. k pokožke

Čepele majú zaoblené hrany, takže umožňujú

plynulejší kontakt s pokožkou a zároveň ju

chránia pred poškriabaním a podráždením.

Presný ovládací prvok s 10 nastaveniami

Účinný zastrihávač brady, ktorý zastrihne

chĺpky na presnú požadovanú dĺžku. Stačí

otočiť nastavovacie koliesko na jedno z 10

nastavení dĺžky v rozsahu 0,5 až 10 mm s

prírastkami po 1 mm.

45 minút bezšnúrového používania

Používajte zastrihávač brady bez komplikácií s

káblom – vďaka 10-hodinovému nabitiu

získate až 45 minút úpravy chĺpkov.

Ukazovatele stavu batérie

Podľa zeleného indikátora na adaptéri zistíte,

kedy sa zariadenie nabíja.

Jednoduché čistenie

Odpojte hlavu zastrihávača brady Philips a

jednoducho ju očistite opláchnutím pod

tečúcou vodou. Než ju nasadíte naspäť na

zariadenie, vysušte ju.

Ergonomický dizajn

Rýchly zastrihávač s pohodlným úchopom a

použitím. Môžete tak jednoduchšie upraviť aj

ťažko dostupné miesta.

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 2-ročnou zárukou ,nikdy ich

netreba mazať a vyhovujú všetkým svetovým

štandardom vstupného napätia.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Strihací systém

Presnosť (veľkosť krokov): Na 1 mm

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 10 mm

Šírka strihacieho noža: 32 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Zuby, ktoré nepoškriabu: Pre vyššie pohodlie

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nastavení dĺžky: 10 integrovaných

nastavení dĺžky

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Systém Lift & Trim

Údržba: Čistiaca kefka

Príkon

Prevádzková doba: 45 minút

Nabíjanie: Úplné nabitie za 10 hodín

Typ batérie: NiMH

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Jednoduché použitie

Nastavovacie koliesko: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Displej: Indikátor nabíjania na adaptéri

Čistenie: Oplachovateľné nástavce

Prevádzka: Bezšnúrové použitie

Dizajn

Telo: Ergonomická, ľahké uchopenie

Servis

Dvojročná záruka

Bez potreby oleja

* Systém Lift & Trim zastriháva až o 30 % rýchlejšie oproti

svojmu predchodcovi Philips
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