
 

Strihač brady

Beardtrimmer series

5000

 
presnosť nastavenia 0,2 mm

Samoostriace kovové čepele

120 min bezšn. používania/1 h

nabíjania

Systém Lift & Trim PRO

 

BT5522/15

Pokročilá presnosť
Neprekonateľná starostlivosť o bradu a vlasy

Zastrihávač brady Norelco 5500 od spoločnosti Philips je prvotriedny zastrihávač

brady a strniska, ktorý tiež dokáže strihať vlasy. Je určený na rovnomerné

zastrihnutie z každého uhla a ponúka 40 nastaviteľných dĺžok. Oceľové čepieľky

DualCut a 120 minút prevádzkového času vďaka lítium-iónovej batérii.

Jednoduché používanie

Jednoduché a zároveň dôkladné čistenie

Záruka na ochranu nákupu

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

nabitá alebo kedy sa nabíja

120 minút používania po 1 hodine nabíjania alebo sieťové napájanie

Rovnomerné zastrihávanie

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Samoostriace čepele nepotrebujú žiadnu údržbu

Presný strihač brady pre dokonalé okraje

Presné tvarovanie účesu

Nastaviteľné hrebeňové nadstavce na vlasy navyše

Prispôsobuje sa rôznym nastaveniam dĺžky

Presnosť vhodná pre každý typ brady
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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.

Presný zastrihávač

Dodajte mimoriadnu ostrosť detailom, a to aj

na ťažko dostupných miestach, vďaka

nasúvateľnému presnému zastrihávaču.

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.

120 minút s lítium-iónovou batériou

Pokročilá lítium-iónová batéria zabezpečí

120 minút výkonného používania bez

pripojenia do siete po 1 hodine nabíjania.

Zastrihávač môžete používať pripojený do

siete alebo využite funkciu rýchleho

nabíjania, ktorá vám už po 5 minútach

nabíjania zaručí jedno kompletné zastrihnutie.
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Technické údaje

Jednoduché použitie

Čistenie: Plne umývateľný

Displej: Ukazovateľ stavu batérie

Nastavovacie koliesko: Jednoduché

nastavenia dĺžky

Prevádzka: Sieťové aj bezšnúrové napájanie

Strihací systém

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Počet nastavení dĺžky: 40

Rozsah nastavení dĺžky: 0,4 – 20 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Od 0,2 mm

Príkon

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu, Rýchle

5-minútové nabíjanie

Prevádzková doba: 120 minút

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Typ batérie: Lítium-iónová

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Systém Lift & Trim,

2 nastaviteľné hrebeňové nadstavce

Puzdro: Úložné puzdro

Vrátane zastrihávača na bradu

Servis

2-ročná záruka

Bez potreby oleja
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