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Natančne nastavitve po 0,2 mm

Kovinski dvostranski

prirezovalnik

60 minut uporabe/1 ura

polnjenja

z laserskim vodilom

 

BT9290/32

Vrhunska natančnost
Edini prirezovalnik brade z laserskim vodilom

Ekskluzivno lasersko vodilo zagotavlja vrhunsko oblikovanje brade. Z njim lahko

zanesljivo dosežete želeni natančen in simetričen slog.

Enostavna uporaba

100 % vodotesno za enostavno čiščenje

2 leti garancije, uporaba na električnih omrežjih po vsem svetu, mazanje z oljem ni

potrebno

glavniki za brado za natančnost in glavnik za brado za nadzor

Na zaslonu LED je prikazana stopnja napolnjenosti baterije

60 minut brezžične uporabe po 1-urnem polnjenju ali omrežno napajanje

Na zaslonu LED je jasno prikazana izbrana nastavitev dolžine

Zaščitna torbica za potovanje in shranjevanje

Do kože prijazna uporaba

Visokozmogljiva in do kože prijazna rezila za popolno prirezovanje

Natančno

S kolescem za prilagajanje dolžine izberete nastavitev dolžine

Dvostranski prirezovalnik: 32 mm in 15 mm stran za popolne podrobnosti

0,4 mm nastavitev za neobrit videz za popolno 3-dnevno bradico vsak dan

Edinstveno lasersko vodilo zagotavlja natančne in simetrične rezultate



Vodotesen prirezovalnik brade BT9290/32

Značilnosti

Prvo lasersko vodilo na svetu

Edinstveni sistem z laserskim vodilom

projicira oster snop svetlobe za oblikovanje

sloga pred prirezovanjem. Označi, katere

dlake bodo prirezane, zato so rezultati vedno

natančni.

17 nastavitev dolžine

Obračajte kolesce za prilagajanje dolžine na

ročaju, dokler ni prikazana želena nastavitev

dolžine. Izbrana dolžina je tako "zaklenjena"

za natančno in enakomerno prirezovanje.

Dvostranski prirezovalnik

Pod glavnikom prilagodljive dolžine je

dvostranski natančni prirezovalnik. Na eni

strani je 32 mm visokozmogljiv dvostranski

prirezovalnik, na drugi pa 15 mm široki

natančni prirezovalnik, ki je idealen za britje

manjših predelov, na primer pod nosom in

okoli ust. Oblikovan je tako, da reže skoraj do

kože, a kožo še vedno ščiti. Ker je majhen,

lahko vidite, kaj počnete ter oblikujete fine

linije in podrobnosti.

Do kože prijazna visoka zmogljivost

Jekleni rezili se rahlo dotikata in se tako med

prirezovanjem sami ostrita. Rezili sta ves čas

izredno ostri, da zagotovita urejeno in

učinkovito prirezovanje dlačic, z zaobljenimi

konicami pa preprečujeta draženje kože.

Akumulatorska in žična uporaba

60 minut brezžične uporabe po 1-urnem

polnjenju. Če se baterija izprazni med

prirezovanjem, aparat priključite na omrežno

napajanje in nadaljujte s prirezovanjem.

100 % vodotesno

Prirezovalno glavo enostavno sperite pod

tekočo vodo.

Natančni glavnik in glavnik za brado

Natančni glavnik omogoča natančnejše

prirezovanje. Uporabljajte ga namesto

glavnika za brado za prirezovanje na težje

dostopnih mestih ali okoli robov brade.

Glavnik za brado omogoča boljši nadzor za

hitro in enakomerno prirezovanje.

Zaslon LED

Na zaslonu LED je prikazana izbrana

nastavitev dolžine v milimetrih, zato imate

oblikovanje vedno pod nadzorom.

LED-indikator napolnjenosti baterije

Na zaslonu LED je prikazana stopnja

napolnjenosti baterije, zato nikoli ne zmanjka

energije.

Za popolno 3-dnevno bradico vsak dan

Če želite popolno 3-dnevno bradico,

uporabite najkrajšo nastavitev prirezovalnika

0,4 mm. Za popolno daljšo brado enostavno

izberite želeno dolžino.
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Specifikacije

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Torbica

Glavnik za brado

Natančni glavnik

Enostavna uporaba

Čiščenje: 100 % vodotesno

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

Čas delovanja baterije: 1 ura polnjenja, 60

minut uporabe

Napajanje

Samodejna napetost: 100–240 V

Natančno

Nastavitve dolžine: 17 dolžin od 0,4 mm do 7

mm

Servis

Garancija: 2-letna mednarodna garancija
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