
 

Baardtrimmer

Beardtrimmer series

3000

 

Nauwkeurigheidsinstellingen

van 0,5 mm

Volledig metalen mesjes

60 min. draadloos gebruik/1 uur

opladen

Lift & Trim-systeem

 

BT3236/14

Moeiteloos een driedaagse baard

Lift & Trim-systeem voor 30% sneller trimmen

Dankzij het innovatieve Lift & Trim-systeem pakt deze trimmer meer platliggende

haren en bereikt daardoor efficiënte, gelijkmatige trimresultaten. Zo creëert u

eenvoudig de gewenste look, van een driedaagse stoppelbaard tot een korte of

een lange baard.

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig onderhoud

Makkelijk vast te houden

Bewaren en meenemen

Langebaardkam voor een gelijkmatig resultaat bij langer baardhaar

Lampjes geven aan wanneer de batterij leeg, bijna leeg of vol is of wordt opgeladen

40 vergrendelbare lengtestanden van 0,5–20 mm met 0,5mm nauwkeurigheid

Maximaal 60 minuten lang snoerloos gebruik

Eenvoudig en gelijkmatig trimmen

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen

Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid

Duurzaam gebouwd

Beschermd dankzij garantie



Baardtrimmer BT3236/14

Kenmerken

Lift & Trim-systeem

Perfect voor uw stoppelbaard dankzij het

nieuwe Lift & Trim-systeem van onze Philips-

baardtrimmer: de kam tilt de haren op naar de

mesjes voor een gelijkmatig resultaat.

Volledig metalen mesjes

Deze trimmer heeft twee keer geslepen,

volledig metalen mesjes die in elke beweging

meer haren scheren voor sneller trimmen.

Huidvriendelijke mesjes

De mesjes hebben afgeronde uiteinden voor

een zacht contact met de huid om krassen en

irritatie te voorkomen.

Zoomwieltje met 40 lengtestanden

Het zoomwieltje kunt u instellen op een

lengtestand van 0,5 tot 10 mm, met de

precisiekam en van 10,5 tot 20 mm met de

langebaardkam, beide met precisiestappen

van 0,5 mm.

Langebaardkam

Met de langebaardkam kunt een lange baard

onderhouden van 10,5 naar 20 mm, zodat u

niet naar een korte lengte hoeft te trimmen om

de baard bij te houden.

60 min. gebruik met of zonder snoer

Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw

baardtrimmer. Een oplaadbeurt van 1 uur biedt

tot 60 minuten snoerloos gebruik. Of houd de

stekker in het stopcontact voor ononderbroken

trimmen.

Batterij-indicatoren

De batterij-indicatoren in deze trimmer laten u

weten wat de batterijstatus is: leeg, bijna leeg,

vol of aan het opladen. Zo kunt u uw trimmer

op tijd volledig opladen en komt u niet met een

lege batterij te staan als u bezig bent met

trimmen.

Gemakkelijk schoon te maken

Maak het hoofd van uw Philips-baardtrimmer

los en spoel het eenvoudig onder de kraan af.

Droog het voor u het terugplaatst op het

apparaat.

Ergonomisch design

Een snelle trimmer met een comfortabele grip

en gebruik, zodat u de moeilijk te bereiken

gebieden eenvoudig kunt behandelen.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn

compatibel met alle voltages die wereldwijd

worden gebruikt.
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Specificaties

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: NiMh

Ontwerp

Handvat: Ergonomische Greep

Gebruiksgemak

Reiniging: Afspoelbare opzetstukken

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen

lengtestanden

Display: Batterij bijna leeg-indicator,

Oplaadindicator, Batterij leeg-indicator

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Scheersysteem

Mesbreedte: 32 mm

Knipelement: Volledig metalen mesjes

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 20 mm

Precisie (grootte van stappen): Per 0,5 mm

Tanden die geen krassen achterlaten: Voor

meer comfort

Accessoires

Trimkam: Lift & Trim-systeem, Langebaardkam

Etui: Opbergetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Creëer uw gewenste look

Aantal lengte-instellingen: 40 geïntegreerde

lengte-instellingen

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig
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