
 

Тример за брада

Beard trimmer 9000

Prestige

  Технология SteelPrecision

PowerAdapt сензор

3-степенен индикатор за батерията

 

BT9810/15 Върховна стоманена прецизност за перфектната

брада

Най-доброто от Philips

Philips BT9000 Prestige предоставя ненадмината прецизност благодарение на вградения

метален гребен за оформяне, който предоставя равномерни резултати при оформянето –

независимо от приложения натиск.

Най-прецизното оформяне*

Изключителна прецизност с уникалната технология SteelPrecision

Проследяването на линията на лицето насочва плавно тримера за равномерно оформяне

Острите и изцяло метални ножчета изрязват прецизно, без да опъват

30 различни настройки за дължина с прецизни стъпки от 0,2 мм

Равномерна и ефективна производителност при оформяне

Оформяне без усилия дори при гъста и дълга брада

До 120 мин време за работа след 1 час зареждане, включително бързо зареждане

Първокласно изживяване

Висококачествен, дълготраен корпус от неръждаема стомана

Отварящата се глава улеснява почистването под чешмата

Проверете бързо състоянието на батерията на тримера за брада

Първокласна чанта за път, за да предпазвате вашия тример винаги
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Акценти

Технология SteelPrecision

BT9000 Prestige включва чисто новата технология

SteelPrecision, която се състои от вграден метален

гребен със здрав подстригващ елемент. Тази система

не се огъва като пластмасовия гребен, без значение

колко натиск се прилага. По този начин BT9000

Prestige винаги предоставя най-равномерни и най-

прецизни резултати при оформянето.

Проследяване на линията на лицето против триене

Благодарение на проследяването на линията на

лицето тримерът винаги има правилния ъгъл спрямо

кожата ви, като ви предоставя прецизни резултати.

Също така има покритие против триене, което

насочва плавно тримера по лицето ви.

Изцяло метални ножчета

Нашите изцяло метални ножчета траят цял живот.

Те имат специална геометрия, която винаги

предоставя прецизно изрязване дори при гъсто

окосмяване, без да опъват.

Прецизност от 0,2 мм

Оформете стилно брадата си с изключителна

прецизност, избирайки дължина на косъма с

прецизност до 0,2 мм. Използвайте регулиращото

колелце, за да изберете от 30 различни настройки за

дължина – от 0,4 мм чак до 10 мм.

PowerAdapt сензор

PowerAdapt сензорът проверява плътността на

окосмяването 125 пъти в секунда и автоматично

адаптира мотора за поддържане на постоянна

мощност. По този начин, независимо от плътността

и дължината на окосмяването, се постига

последователно оформяне.

До 120 мин захранване от литиево-йонна батерия

Мощната литиево-йонна батерия осигурява до 120

минути използване след 1 час зареждане. Насладете

се също на функцията за бързо зареждане, която

осигурява едно пълно оформяне само след 5 минути

зареждане.

Дълготраен стоманен корпус

BT9000 Prestige е създаден да устои на изпитанието

на времето. Неговият висококачествен корпус от

неръждаема стомана е завършен на ръка с

изключително внимание към детайла, предоставяйки

ви дълготрайна и първокласна работа.

3-степенен индикатор за батерията

Индикаторът за батерията показва кога вашият

тример е зареден, кога се зарежда или кога трябва да

се включи в контакта. Също така показва оставащия

заряд с 3 прости лентички.

100% водоустойчивост

Просто отворете и изплакнете с течаща вода, за да

почистите.
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Спецификации

Подстригваща система

Подстригващ елемент: Изцяло метални ножчета

Различни настройки за дължина: 0,4 мм до 10 мм

Прецизност (стъпка): 0,2 мм

Множество настройки на дължината: 30

Технология за изрязване: SteelPrecision,

проследяване линията на лицето

Лесна употреба

Колело за увеличаване: Лесно регулиране на

настройките

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Почистване: 100% водоустойчив

Индикатор за батерията: 3-степенен индикатор

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: 120 минути

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане за 5 мин

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

2 години гаранция

Употреба: Смазочно масло (в комплекта)

Аксесоари

Гребен: Гребен за дълга брада с щракване

Първокласна чанта за съхранение и път

* Въз основа на обективен тест за равномерност с изображения в

близък план в своя ценови клас, направен от агенция от трета

страна
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