
 

Тример за брада с

вакуум

Beardtrimmer series

7000

  0,5 мм прецизни настройки

Самонаточващи се метални ножчета

До 100 мин употреба/1 час

зареждане

Високопроизводителна вакуумна

система

 

BT7510/15

Тример за брада с вакуум – по-малко замърсяване

Уред № 1 на Philips за спретнато оформяне

Оформете своята брада, мустаци и бакенбарди спретнато. Новата вакуумна машинка за

подстригване Philips разполага с подобрена, високопроизводителна система с 50% по-

силен* въздушен поток. Тя улавя ефективно отрязаните косъмчета, което ви осигурява

подстригване без бъркотия.

Тример за брада с вакуум – по-малко замърсяване

Оптимизиран въздушен поток за оформяне без бъркотия

Идеално оформена брада

Насочва плътно прилепналите косми към ножовете за равномерно оформяне

Самонаточващите се метални ножчета са прецизни дори без смазване

Свалящ се прецизен тример за идеални краища и детайли

Лесна употреба

20 заключващи се настройки за дължина, 0,5 – 10 мм с 0,5 мм прецизни настройки

Проверете бързо състоянието на батерията на тримера за брада

До 100 мин време на работа след 1 час зареждане или работа с ел. мрежа

Просто изпразнете отделението за косми и изплакнете ножчетата под вода

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят, не се нуждае от смазване



Тример за брада с вакуум BT7510/15

Акценти

Високопроизводителна вакуумна система

Новият тример за брада с вакуум на Philips се

доставя с 50% по-силен подобрен въздушен поток*.

Мощният вакуум улавя до 95% от отрязаните

косми**, което ви осигурява оформяне без бъркотия.

Система Lift & Trim PRO

Оформете наболата си брада с едно движение с

нашата иновативна система Lift & Trim PRO. Тя

повдига плътно прилепналите косми и ги насочва към

острите метални ножчета за прецизно подрязване.

Самонаточващи се метални ножчета

Ножчетата от неръждаема стомана са двойно

заточени, изрязвайки прецизно дори най-дебелите

косми. Те се самонаточват като, леко се трият един

към друг, така че не е необходима смяна или

смазване през целия експлоатационен живот на

тримера.

20 заключващи се настройки за дължина

Изберете предпочитаната си дължина на

подстригване, като просто завъртите регулиращото

колелце на дръжката, докато се покаже дължината от

0,5 – 10 мм с прецизност от 0,5 мм. Вашата избрана

дължина вече е "заключена" за идеално равномерно

подстригване.

Прецизен тример

Оформете мустаците си или детайли и краища в

труднодостъпни зони с прецизния тример с лесно

поставяне.

До 100 мин захранване от литиево-йонна батерия

Мощната литиево-йонна батерия осигурява до 100

минути безкабелно използване след 1 час зареждане.

Можете също да използвате своя тример включен в

контакта или функцията за бързо зареждане

осигурява едно пълно оформяне след само 5 минути

зареждане.

Индикатор за батерията

Индикаторът за батерията показва кога батерията на

Вашия тример е празна, зарежда се или е пълна.

Лесно почистване

След като приключите с подстригването, просто

премахнете ножчетата, като ги издърпате нагоре,

изплакнете ножчетата и гребена под течаща вода,

изпразнете отделението за косми и премахнете

космите с допълнителната четка за почистване за

дълготрайна употреба.

Създаден за дълъг живот

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция,

работят с напреженията в цял свят и никога не се

нуждаят от смазване.



Тример за брада с вакуум BT7510/15

Спецификации

Подстригваща система

Прецизност (стъпка): От 0,5 мм

Различни настройки за дължина: 0,5 до 10 мм

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Лесна употреба

Колело за увеличаване: Лесно регулиране на

настройките

Дисплей: Индикатор за заряда на батерията

Почистване: Изплакващи се ножове и предпазители

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Създайте стила, който желаете

Множество настройки на дължината: 20 вградени

настройки за дължина

Дизайн

Цвят (цветове): Графит

Дизайн: Меко покритие на дръжката

Система за захранване

Бързо зареждане за 5 мин

Захранване

Време на работа: До 100 минути

Зареждане: 1-часово пълно зареждане

Тип батерия: Литиево-йонна

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

2 години гаранция

Не се нуждае от смазване

Аксесоари

Прецизен тример

Гребен: 3 мм прецизен гребен

Калъф: Мек калъф за съхранение

Поддръжка: Четка за почистване

 

* В сравнение с предшественика си от Philips

* *Тестван в лабораторни условия върху килими с косъм

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑08‑02

Версия: 2.2.1

EAN: 08 71010 38798 55

www.philips.com

http://www.philips.com/

