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BT9297/15

's Werelds eerste baardtrimmer met richtlaser

Perfect symmetrisch dankzij de trimmer met richtlaser

De perfecte baard met onze exclusieve richtlaser. Volg de rode lichtlijn voor een

scherpe, symmetrische afwerking aan beide kanten van uw gezicht.

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudige maar grondige reiniging

Zie in een oogopslag de batterijstatus van de trimmer

LED-display laat de lengtestand zien

Trimresultaten

Volledig metalen mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen

Snijdt gelijkmatig, zelfs door dik haar

Huidvriendelijke afgeronde uiteinden voorkomen huidirritatie

Tilt de haren op voor moeiteloos, gelijkmatig trimmen

Nauwkeurigheid

Richtlaser voor een nauwkeurig, symmetrisch resultaat, elke keer weer

Nauwkeurig trimmen in stappen van 0,2 mm, van 0,4 mm tot 7 mm

Precisietrimmer voor perfecte afwerking en details

Batterij

80 minuten gebruik na 1 uur opladen, of gebruik het snoer
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Kenmerken

Richtlaser

De perfecte baard met onze exclusieve

richtlaser. Volg de rode lichtlijn voor een

scherpe, symmetrische afwerking aan beide

kanten van uw gezicht.

Volledig metalen mesjes

Onze volledig roestvrijstalen mesjes zijn extra

sterk en dubbel geslepen. Dit betekent dat ze

gemaakt zijn om lang mee te gaan en ze

kunnen zelfs de dikste haren trimmen. Tijdens

het trimmen, slijpen ze zichzelf doordat ze licht

tegen elkaar aan komen. Zo geniet u keer op

keer van een nauwkeurig, gelijkmatig

scheerresultaat.

Innovatief Lift & Trim-systeem

Trim uw stoppels in één snelle beweging. Ons

innovatieve Lift & Trim-systeem tilt elke haar

op naar de dubbel geslepen roestvrijstalen

mesjes voor een gelijkmatig resultaat in één

keer.

Geavanceerde li-ionbatterij

Met onze geavanceerde li-ionbatterij kunt u de

baardtrimmer na 1 uur opladen 80 minuten

snoerloos gebruiken. 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.

Precisie van 0,2 mm

Style uw baard met uiterste precisie door op

0,2 mm nauwkeurig een haarlengte te kiezen.

Gebruik het instelwiel om de gewenste lengte

in te stellen, van 0,4 mm tot wel 7 mm.

LED-display

Draai het instelwiel om uw gekozen lengte-

instellingen in mm te bekijken op het LED-

display.

Batterij-indicator met 3 niveaus

Ontdek eenvoudig of de trimmer goed is

opgeladen of moet worden opgeladen. 3

balkjes laten u de resterende oplaadtijd zien,

en wanneer uw trimmer is aangesloten op een

stopcontact wordt de oplaadstatus

weergegeven.

100% waterdicht

U kunt de 100% waterdichte baardtrimmer

eenvoudig onder de kraan afspoelen voor een

grondige, eenvoudige reiniging.

Constante stroomtoevoer

Deze trimmer snijdt dankzij de krachtige motor

zeer gelijkmatig, ongeacht verschillen in de

haardikte. U kunt dus consistent trimmen, van

begin tot eind.
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Specificaties

Creëer uw gewenste look

Aantal lengte-instellingen: 17 geïntegreerde

lengte-instellingen

Richtlaser: Perfect symmetrische baard

Accessoires

Trimkam: Geïntegreerde kam die haren optilt

Etui: Reisetui

Inclusief precisietrimmer

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Gebruikstijd: 80 minuten

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp

Afwerking: Verchroomde afwerking

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig

Scheersysteem

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Diverse lengtestanden: Van 0,4 tot 7 mm

Precisie (grootte van stappen): Vanaf 0,2 mm

Tanden die geen krassen achterlaten: Voor

meer comfort

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen

lengtestanden

Display: Digitale lengte-instellingen, Batterij-

indicator met 3 niveaus

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken
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