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overtruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget

ilips' beste
ilips BT9000 Prestige er svært presis takket være den innebygde metallkammen, som 
 konsekvente resultater uansett hvor mye trykk som påføres.

Førsteklasses opplevelse
• Ha kontroll på ladestatusen
• Laget for å tåle tidens tann
• Klar, ferdig, lagre
• Enkel, men grundig rengjøring

Jevn og effektiv klippeytelse
• En trimmer med kraften til å temme skjegg
• Opptil 120 minutters driftstid etter 1 times lading

Den mest presise trimmingen*
• Oppnå ønsket lengde, hver gang
• Glir over huden og gir en jevn trimming
• Skarpe kniver i metall skjærer presist uten å nappe
• Optimal presisjon og jevne resultater



 SteelPrecision-teknologi

Skjeggtrimmeren 9000 Prestige fra Philips har 
den helt nye SteelPrecision-teknologien, som 
består av en integrert metallkam og en sterk 
knivbladenhet. Dette systemet bøyes ikke som 
en plastkam, uansett hvor mye trykk som 
brukes. På denne måten får du alltid jevne og 
nøyaktige barberingsresultater*.

Unngå friksjon med hudfølgeren

Få det jevneste resultatet av trimmen. Denne 
skjeggtrimmeren for menn følger alltid 
ansiktskonturene, og den leveres med et 
antifriksjonsbelegg som gjør at den glir 
uanstrengt og komfortabelt over huden.

Kniver i metall

Våre metallblader holder seg alltid skarpe. Og 
takket være den spesielle geometrien til 
bladene klipper skjeggtrimmeren 9000 Prestige 
selv det tykkeste håret uten å nappe.

0,2 mm presisjon

Det er ditt skjegg, så du velger hvor langt du vil 
ha det. Bare vri på presisjonshjulet på Philips-
trimmeren til en av de 30 lengdeinnstillingene 
mellom 0,4 til 10 mm.

PowerAdapt-sensor

Skjeggtrimmeren i stål som måler hårtettheten 
125 ganger i sekundet. PowerAdapt-sensoren 
tilpasser seg automatisk motoren for å 
opprettholde konstant kraft og gi uanstrengt 
klippeytelse.

Opptil 120 min Li-ion-strøm

Bruk denne skjeggtrimmeren med eller uten 
ledning. Få opptil 120 minutter med trådløs 
trimmetid fra en full lading på 1 time, eller lad i 
5 minutter for en rask trimming.

Stålhus som varer

Philips 9000 Prestige er laget for å tåle tidens 
tann. Hoveddelen i rustfritt stål av høy kvalitet 
er ferdigbehandlet for hånd med en 
enestående detaljrikdom, slik at du får en varig, 
førsteklasses opplevelse.

Batteriindikator med tre nivåer

Se hvor mye strøm trimmeren har igjen. 
Batteriindikatoren med 3 nivåer viser når 
batteriet er fulladet, nesten utladet eller når 
det lader.

100 % vanntett
Skjeggtrimmeren er 100 % vanntett, bare skyll 
den i springen for en grundig og enkel 
rengjøring.

Førsteklasses reiseveske

Det førsteklasses reiseetuiet kan du oppbevare 
alt på ett sted, enten du er hjemme eller på 
farten.
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Drift
• Automatisk spenning: 100–240 V
• Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters 

hurtiglading
• Driftstid: 120 minutter
• Batteritype: Litium-ion

Brukervennlighet
• Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene
• Batteriindikator: Batteriindikator med tre nivåer
• Rengjøring: 100 % vanntett
• Drift: Bruk med og uten ledning

Klippesystem
• Kutteelement: Kniver i metall
• Antall lengdeinnstillinger: 30
• Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,4 mm opp til 10 mm
• Presisjon (størrelsen på trinnene): 0,2 mm
• Kutteteknologi: SteelPrecision, hudfølger

Tilbehør
• Kam: Kam for langt skjegg som klikkes på plass
• Førsteklasses oppbevarings- og reiseveske

Service
• 2 års garanti
• Bruk: Olje i pakken
•
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* Basert på en objektiv jevnhetstest med nærbilder i sin prisklasse, 
utført av et tredjeparts byrå
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