
 

Baardtrimmer

Beardtrimmer series

1000

 
Roestvrijstalen messen

60 min. draadloos gebruik/8 uur

opladen

Opladen via USB

4 stoppelbaard- en

baardkammen

 

BT1216/15

Duurzame consistente prestaties
Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Deze trimmer is speciaal ontworpen om te worden opgeladen met een USB-kabel.

Hij laadt in 8 uur volledig op en werkt 60 minuten op één acculading. De

zelfslijpende mesjes van roestvrij staal zorgen voor een blijvende probleemloze

scheerbeurt.

Gebruiksvriendelijk

Opladen via USB voor eenvoudig gebruik

Tot 60 minuten draadloos gebruik na 8 uur opladen

Weet wanneer het tijd is om op te laden

Reisvergrendeling voorkomt dat de trimmer per ongeluk wordt opgestart

Makkelijk vast te houden

Verwijderbaar hoofd voor eenvoudig schoonmaken

Duurzaam gebouwd

Beschermd dankzij garantie

Trimfuncties

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

Kies een baardlengte van 1, 3, 5, 7 mm of de gladgeschoren look

Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid



Baardtrimmer BT1216/15

Kenmerken

Zelfslijpende mesjes

De zelfslijpende stalen mesjes van de Philips

3000 baardtrimmer blijven net zo scherp en

effectief als op dag en leveren een perfecte

maar beschermende afwerking, telkens weer.

60 min. draadloos gebruik

Laad uw trimmer op gedurende 8 uur met uw

USB-kabel voor 60 minuten snoerloos gebruik.

Opladen via USB

Deze baardtrimmer wordt geleverd met een

USB-kabel voor flexibeler opladen via de

computer of een USB-adapter. De adapter is

niet inbegrepen (aanbevolen adapter Philips

HQ80).

Kies een van de 5 looks

U kunt kiezen uit een stoppelbaardkam van 1

mm of een van de baardkammen van 3 mm, 5

mm of 7 mm, zodat u de baardlengte krijgt die

u wilt. U kunt ook de kam verwijderen en voor

de stoppellook gaan van 0,5 mm.

Batterij-indicator

Het groene lampje op de adapter laat u weten

wanneer het apparaat wordt opgeladen.

Huidvriendelijke mesjes

De mesjes hebben afgeronde uiteinden voor

een zacht contact met de huid om krassen en

irritatie te voorkomen.

Reisslot

De reisvergrendeling op de aan-uitknop zorgt

ervoor dat het apparaat niet per ongeluk wordt

ingeschakeld.

Gemakkelijk schoon te maken

Maak de kop los en gebruik de meegeleverde

borstel om losse haren weg te vegen om

eenvoudig te stomen. Hoeft niet te worden

gesmeerd.

Ergonomisch design

Een snelle trimmer met een comfortabele grip

en gebruik, zodat u de moeilijk te bereiken

gebieden eenvoudig kunt behandelen.

 



Baardtrimmer BT1216/15

Specificaties

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Opladen: Opladen via USB, Volledig opladen in

8 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: NiMh

Adapter: Niet meegeleverd

Ontwerp

Handvat: Ergonomische Greep

Gebruiksgemak

Reiniging: Droog reinigen met borstel

Display: Batterij bijna leeg-indicator,

Oplaadindicator

Bediening: Snoerloos gebruik

Reisslot

Scheersysteem

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Mesbreedte: 32 mm

Precisie (grootte van stappen): Per 1 mm

Tanden die geen krassen achterlaten: Voor

meer comfort

Accessoires

Trimkam: 1 stoppelbaardkam (1 mm), 3

baardkammen (3, 5 en 7 mm)

Etui: Reisetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig
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