
 

Prirezovalnik brade

Beardtrimmer series

5000

 
Natančne nastavitve po 0,2 mm

Samoostrilna kovinska rezila

120 min. brezžič. uporabe/1 ura

polnj.

Sistem Lift & Trim PRO

 

BT5522/15

Napredna natančnost
Popoln nadzor za brado in lase

Prirezovalnik brade Philips Norelco 5500 je vrhunski prirezovalnik brade z

nastavitvijo za neobrit videz, ki je primeren tudi za striženje las. Enakomerno

prirezuje pod vsakim kotom, izbirate pa lahko med 40 nastavljivimi dolžinami.

Rezila DualCut iz nerjavečega jekla in 120 minut delovanja litij-ionske baterije.

Enostavna uporaba

Enostavno, a temeljito čiščenje

Garancija za zaščito kupljenih izdelkov

Indikatorji kažejo, kdaj je energija baterije nizka, prazna, polna ali se polni

120 minut uporabe po 1-urnem polnjenju ali omrežno napajanje

Enakomerno prirezovanje

Enakomerno prirezuje in zajame tudi ležeče dlačice

Samoostrilnih rezil ni treba vzdrževati

Natančni prirezovalnik brade za popolne robove

Natančno oblikovanje las

Natančnost za vsako brado

Prilagodi se različnim nastavitvam dolžine

Dodatna nastavljiva glavnika



Prirezovalnik brade BT5522/15

Značilnosti

Sistem Lift & Trim PRO

Nič več izpuščenih dlačic. Sistem Lift&Trim

Pro zajame vse ležeče dlačice in jih

privzdigne proti rezilu, kar omogoča natančno

prirezovanje – idealno tudi za dolge brade.

Samoostrilna kovinska rezila

Obojestransko nabrušena rezila so primerna

tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo

natančno in vrhunsko prirezovanje pri vsaki

uporabi. Olje in nadomestna rezila niso

potrebna.

40 nastavitev dolžine

Za natanko takšno dolžino brade, kot jo želite.

Zavrtite natančni gumb na eno od 40

nastavitev dolžine med 0,4 in 10 mm po

0,2 mm.

Natančnost po meri

Prilagodi rutino oblikovanja z natančnimi

koraki, ki ustrezajo vsaki bradi. Na voljo so

0,2 mm koraki med 0,4 in 2 mm za

oblikovanje kratke brade; 0,5 mm koraki med

2 in 5 mm za enakomerno tridnevno bradico;

1 mm koraki nad 5 mm za vzdrževanje dolge

brade.

Natančni prirezovalnik

Definirajte podrobnosti tudi na težko

dosegljivih mestih s pritrdljivim natančnim

prirezovalnikom.

100 % vodoodporno

100 % vodoodporen prirezovalnik brade

preprosto sperite pod tekočo vodo, da ga

temeljito in enostavno očistite.

Indikatorji baterije

Indikatorji baterije na tem prirezovalniku

opozarjajo, kakšna je raven energije baterije:

nizka, prazna, se polni ali polna. Tako lahko

pravočasno in popolnoma napolnite baterijo

prirezovalnika, da ne izpraznite baterije sredi

prirezovanja.

Trpežna zasnova

Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno

trpežni. Imajo dvoletno garancijo in jih ni

treba nikoli mazati z oljem. Združljivi so s

katero koli napetostjo po vsem svetu.

Napajanje z litij-ionsko baterijo za 120 minut

uporabe

Napredna litij-ionska baterija nudi 120 minut

zmogljive brezžične uporabe po 1-urnem

polnjenju. Prirezovalnik lahko uporabljate tudi

s kablom za omrežno napajanje, funkcija

hitrega polnjenja pa omogoči eno

prirezovanje po samo 5 minutah polnjenja.

Dodatna nastavljiva glavnika

Prirezovalniku sta priložena 2 nastavljiva

glavnika: od 0,4 do 10 mm in od 10,4 do

20 mm



Prirezovalnik brade BT5522/15

Specifikacije

Dodatna oprema

Torbica: Torbica za shranjevanje

Glavnik: Glavniček Lift & Trim, 2 nastavljiva

glavnika

Priložen natančen prirezovalnik

Enostavna uporaba

Kolesce za prilagajanje dolžine: Hitra

prilagoditev nastavitve dolžine

Čiščenje: Popolnoma pralno

Zaslon: Indikator baterije

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

Sistem za prirezovanje

Rezilo: Rezila iz nerjavečega jekla

Število nastavitev dolžine: 40

Možne nastavitve dolžine: 0,4–20 mm

Natančnost (dolžina stopenj): Od 0,2 mm

Napajanje

Čas delovanja: 120 minut

Samodejna napetost: 100–240 V

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-

minutno hitro polnjenje

Tip baterije: Litij-ionska

Servis

2-letna garancija

Olje ni potrebno
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