
 

 

Philips Beardtrimmer 
series 5000
Stoppelbaardtrimmer
Nauwkeurigheidsinstellingen van 

0,2 mm

Volledig metalen mesjes
60 min. draadloos gebruik/1 uur 
opladen
Geïntegreerde kam die haren 
optilt

BT5200/16
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oeiteloos gelijkmatig trimmen
ynamisch geleidingssysteem voor een gelijkmatig resultaat
ze trimmer heeft volledig metalen mesjes en laat u heel precies een stoppelbaard, 
rte baard of lange baard modelleren zoals u dat wilt. Onze nieuwe, geïntegreerde 
tilkam tilt haren op voor efficiënt en gelijkmatig trimmen.

Gebruiksvriendelijk
• 17 vergrendelbare lengtestanden van 0,4–10 mm met 0,2 mm nauwkeurigheid
• 60 minuten gebruik na een 1 uur opladen, of gebruik het snoer
• Eenvoudige maar grondige reiniging
• 2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages wereldwijd, smeren niet nodig

Huidvriendelijke prestaties
• Huidvriendelijke en hoogwaardige messen voor het perfecte trimresultaat

Moeiteloos trimmen
• Tilt de haren op tot op de hoogte van de mesjes voor een gelijkmatig resultaat
• Brengt de haren naar het mesje voor moeiteloos trimmen
• Mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen*

Perfecte stoppelbaard van 3 dagen
• Onderhoud de perfecte stoppelbaard van 3 dagen door dagelijks te scheren met de 0,4 mm 

stand



 Dynamisch geleidingssysteem voor 
baardhaar

Het dynamische geleidingssysteem tilt met 
behulp van de geïntegreerde optilkam de haren 
op tot de mesjes voor een gelijkmatig 
trimresultaat zorgen. Zo kunt u een 
stoppelbaard, korte baard of lange baard 
maken, precies zoals u dat wilt.

Geïntegreerde kam die haren optilt

Trim uw stoppels in één snelle beweging 
zonder dat uw huid wordt beschadigd. Onze 
nieuwe geïntegreerde optilkam tilt de haren op 
naar de mesjes voor moeiteloos, gelijkmatig 
trimmen.

Volledig metalen mesjes

Deze trimmer heeft dubbelzijdig geslepen, 
volledig metalen mesjes die in elke beweging 
meer haren scheren voor sneller trimmen.

17 vergrendelbare lengtestanden

Kies uw trimlengte door aan het instelwiel op 
het handvat te draaien tot de gewenste lengte, 
van 0,4 tot 10 mm met 0,2 mm 
nauwkeurigheid, wordt weergegeven. De 
gekozen lengte wordt nu 'vergrendeld' voor 
een gelijkmatige trimbeurt.

Zowel met als zonder snoer te 
gebruiken

Laad uw baardtrimmer gedurende 1 uur op 
voor 60 minuten snoerloos gebruik. Als u 
tijdens het trimmen meer stroom nodig hebt, 
kunt u de trimmer gewoon op een stopcontact 
aansluiten. Deze trimmer kan zowel snoerloos 
als via een snoer worden gebruikt.

100% waterdicht

U kunt de 100% waterdichte baardtrimmer 
eenvoudig onder de kraan afspoelen voor een 
grondige, eenvoudige reiniging.

Huidvriendelijke mesjes

Keer op keer een perfecte, comfortabele 
trimbeurt. De stalen mesjes van de 
baardtrimmer raken elkaar licht, zodat ze 
zichzelf slijpen terwijl ze trimmen. Zo blijven ze 
extra scherp en effectief. Ze hebben ook 
afgeronde uiteinden en kammen om 
huidirritatie te voorkomen.

Ideale stoppelbaardstand

Houd de perfecte stoppelbaard van 3 dagen, 
dag na dag, door dagelijks te scheren met de 
kortste stand van 0,4 mm.

Duurzaam gebouwd

We geven u 2 jaar garantie op deze Philips-
trimmer: al onze verzorgingsproducten zijn van 
duurzame kwaliteit. U hoeft de trimmer niet te 
smeren en hij is compatibel met alle voltages.
BT5200/16

Kenmerken
Stoppelbaardtrimmer
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm Volledig metalen mesjes, 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen, 
Geïntegreerde kam die haren optilt
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Vermogen
• Automatisch voltage: 100 - 240 V
• Opladen: Volledig opladen in 1 uur
• Gebruikstijd: 60 minuten

Gebruiksgemak
• Reiniging: Volledig wasbaar
• Instelwiel: Eenvoudig in te stellen lengtestanden
• Display: Acculampje
• Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Scheersysteem
• Knipelement: Roestvrijstalen messen
• Precisie (grootte van stappen): Vanaf 0,2 mm
• Tanden die geen krassen achterlaten: Voor meer 

comfort

Accessoires
• Trimkam: Geïntegreerde kam die haren optilt
• Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Creëer uw gewenste look
• Aantal lengte-instellingen: 17 geïntegreerde lengte-

instellingen

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Service
• 2 jaar garantie
• Geen olie nodig
•

BT5200/16

Specificaties
Stoppelbaardtrimmer
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm Volledig metalen mesjes, 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen, 
Geïntegreerde kam die haren optilt

* Vergeleken met het vorige Philips-model
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