
 

Strihač brady

Beardtrimmer series
5000

 
presnosť nastavenia 0,2 mm

Samoostriace kovové čepele

Až 90 min používania za 1 h
nabíjania

Systém Lift & Trim PRO

 

BT5502/15

Jeden ťah, hladký strih
2-krát vyššia presnosť so systémom Lift & Trim PRO

Rovnomerné a presné zastrihávanie, ktoré potrebujete pri vytváraní trojdňového

strniska, či krátkej alebo dlhej briadky. Náš inovatívny systém Lift & Trim PRO

nadvihuje chĺpky až na úroveň dvojito brúsených nožov na zaistenie

rovnomerného zastrihnutia jedným ťahom.

Rovnomerné zastrihávanie

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Samoostriace čepele nepotrebujú žiadnu údržbu

Presné tvarovanie účesu

Prispôsobuje sa rôznym nastaveniam dĺžky

Presnosť vhodná pre každý typ brady

Jednoduché používanie

Svetlá indikujú, kedy má batéria nízku úroveň nabitia, kedy je vybitá, kedy je plne

nabitá alebo kedy sa nabíja

Bezkáblové používanie až na 90 minút

Jednoduché a zároveň dôkladné čistenie

Záruka na ochranu nákupu



Strihač brady BT5502/15

Hlavné prvky

Systém Lift & Trim PRO

Strnisko nemá šancu. Systém Lift&Trim Pro

zachytí všetky vaše priľnavé chĺpky a nadvihne

ich k čepeliam, aby zabezpečil presný strih,

pričom je ideálny aj na zastrihovanie dlhej

brady.

Samoostriace kovové čepele

Čepele s dvojitým ostrím sú vhodné aj pre tie

najhustejšie chĺpky, pričom zaručujú presné

tvarovanie okrajov a dokonalé zastrihnutie pri

každom použití. Čepele nie je potrebné mazať

ani vymieňať.

40 uzamykacích nastavení dĺžky

Zastrihávajte na presnú želanú dĺžku. Stačí

otočiť presný ovládací prvok na jedno z 40

nastavení dĺžky v rozsahu 0,4 až 10 mm s

prírastkami po 0,2 mm.

Prispôsobiteľná presnosť

Prispôsobte si starostlivosť o svoje telo

pomocou presných nastavení vhodných na

úpravu každej brady. Na úpravu krátkej brady

sú k dispozícii nastavenia od 0,4 do 2 mm

s prírastkami po 0,2 mm, pre rovnomerné 3-

dňové strnisko nastavenia od 2 do 5mm s

prírastkami po 0,5 mm a na údržbu dlhej brady

nastavenia nad 5 mm s prírastkami po 1 mm.

90 minút káblového/bezkáblového

používania

Vyhnite sa so zastrihávačom brady zmätku s

káblom – po 1 hodine nabíjania získate až

90 minút bezšnúrového výkonu. Alebo použite

kábel a zastrihávajte neobmedzene bez

prerušenia. Funkcia 5-minútového rýchleho

nabitia vám vystačí na jedno zastrihnutie.

100 % vodotesná

Zastrihávač brady je 100 % vodotesný, takže na

dôkladné očistenie ho stačí opláchnuť pod

tečúcou vodou.

Ukazovatele stavu batérie

Ukazovatele stavu batérie tohto zastrihávača

vás informujú o stave batérie: nízka úroveň

nabitia, vybitá, nabíjanie alebo úplne nabitá.

Takto môžete zastrihávač nabiť včas a úplne,

takže sa vám nestane, že by sa vám batéria

vybila počas strihania.

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.
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Technické údaje

Strihací systém

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Rozsah nastavení dĺžky: 0,4 – 20 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Od 0,2 mm

Počet nastavení dĺžky: 40

Jednoduché použitie

Nastavovacie koliesko: Jednoduché nastavenia

dĺžky

Displej: Ukazovateľ stavu batérie

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Čistenie: Plne umývateľný

Príkon

Typ batérie: NiMH

Prevádzková doba: Až 90 minút

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle

5-minútové nabíjanie

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Servis

2-ročná záruka

Bez potreby oleja

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Systém Lift & Trim,

Hrebeňový nástavec na zastrihávanie dlhej

brady

Puzdro: Úložné puzdro

 

* V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2022‑01‑24

Verzia: 2.2.1

EAN: 08 71010 38855 11

www.philips.com

http://www.philips.com/

