
 

Skäggtrimmer

Beardtrimmer series
3000

 
1 mm precisionsinställningar

Blad i rostfritt stål

45 min. sladdlös anv/10 tim.
laddn.

Med lyft- och trimningssystem

 

BT3206/14

Tredagarsstubb utan krångel
Lyft- och trimningssystem skär 30 % snabbare*

Den här trimmern med det innovativa lyft- och trimningssystemet lyfter och

greppar fler lågt liggande hårstrån för effektiva och jämna trimningsresultat. På så

sätt får du en tredagarsstubb, kort skägg eller långt skägg så som du vill ha det.

Enkel jämn trimning

Trimmar jämnt och fångar upp lågt liggande hårstrån

Få en perfekt men skyddande trimning

Hudvänliga blad för mjuk hud

Lättanvänd

Kan justeras i olika längdinställningar

Sladdlös användning i upp till 45 minuter

Få reda på när det är dags att ladda

Enkelt underhåll

Lätt att greppa

För lång hållbarhet

Garanti för köpskydd



Skäggtrimmer BT3206/14

Funktioner

Med lyft- och trimningssystem

Philips skäggtrimmer är perfekt för skäggstubb

med vårt nya lyft- och trimningssystem: en

kam som lyfter och leder hårstråna i höjd med

bladen så att du får en jämn trimning.

Självslipande blad

De självslipande stålbladen på Philips 3000-

skäggtrimmern håller sig lika skarpa och

effektiva som på dag 1 för en perfekt men ändå

skyddande trimning, gång på gång.

Hudvänliga blad

Bladen är utformade för att förhindra rivsår och

irritation och har rundade kanter för jämnare

hudkontakt.

Precisionsvred – 10 inställningar

En effektiv skäggtrimmer som klipper exakt den

längd du är ute efter. Vrid bara zoomhjulet till

en av 10 längdinställningar mellan 0,5 och

10 mm i steg om 1 mm.

45 minuters sladdlös användning

Trassla inte in dig i stubbtrimmern – en

laddning på 10 timmar ger upp till 45 minuters

trimningstid.

Batteriindikatorer

Den gröna lampan på adaptern visar när

enheten laddas.

Enkel att rengöra

Lossa huvudet på Philips-skäggtrimmern och

skölj det under kranen för enkel rengöring.

Torka det sedan innan du sätter tillbaka det på

apparaten.

Ergonomisk design

En snabb trimmer som är bekväm att hålla i

och använda. Så att du lättare kan hantera

svåråtkomliga områden.

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att

hålla länge. De levereras med 2 års garanti,

behöver aldrig oljas och är kompatibla med

alla spänningsstandarder över hela världen.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Skäggtrimmer BT3206/14

Specifikationer

Klippsystem

Precision (stegens storlek): Med 1 mm

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Bredd på klippenheten: 32 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 10 integrerade

längdinställningar

Tillbehör

Kam: Med lyft- och trimningssystem

Underhåll: Rengöringsborste

Effekt

Driftstid: 45 minuter

Laddning: Fulladdad efter 10 timmar

Batterityp: NiMh

Automatisk spänning: 100–240 V

Lättanvänd

Zoomhjul: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Teckenfönster: Laddningsindikator på

adaptern

Rengöring: Sköljbara tillbehör

Användning: Sladdlös användning

Design

Handtag: Ergonomiskt enkelt grepp

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

* Lyft- och trimningssystemet klipper 30 % snabbare

jämfört med tidigare modell från Philips
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