
 

Тример за брада

Beardtrimmer series

3000

  0,5 мм прецизни настройки

Изцяло метални ножчета

60 мин. безжична работа/1 ч.

зареждане

Система Lift & Trim

 

BT3226/14

3-дневна брада вече се постига лесно
Системата Lift & Trim реже 30% по-бързо*

Този тример с иновативната система Lift & Trim повдига и улавя повече намиращи се на

ниско косми за ефективно, равномерно подстригване. По този начин лесно ще постигнете

желаната 3-дневна набола брада, къса брада или дълга брада.

Лесно равномерно подстригване

Гребенът Lift & Trim насочва космите към ножчетата за равномерно подстригване

Ножчетата са двойно заточени за по-бързо подстригване

Щадящи кожата ножчета за по-мека кожа

Лесна употреба

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

60 минути работа без кабел или с кабел

Светлини показват, когато батерията е изтощена, празна, пълна или когато се зарежда

Разглобяема глава за лесно почистване

Ергономичен дизайн за по-лесно използване

Калъф за съхранение и пътуване

Създаден за дълъг живот

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



Тример за брада BT3226/14

Акценти

Система Lift & Trim

Подстрижете своята набола брада с нашата нова

система Lift & Trim: гребенът Lift & Trim повдига и

насочва космите към нивото на ножчетата за

равномерно подстригване.

Изцяло метални ножчета

Този тример за подстригване има двойно заточени,

изцяло метални ножчета, които подрязват повече

косми с всяко движение за по-бързо подстригване.

Щадящи кожата ножчета

Ножчетата разполагат със закръглени върхове за

плавен контакт с кожата за предотвратяване на

надраскване и раздразнение.

Колелце за приближаване – 20 настройки за

дължина

Колелцето за приближаване ви позволява да избирате

настройки на дължината от 0,5 до 10 мм при стъпки

от 0,5 мм.

60 мин. използване с кабел/без кабел

Заредете своя тример за 1 час, за да получите 60

минути употреба без кабел или го използвайте

включен в контакта, докато се зарежда.

Индикатори за батерията

Индикаторите за батерия на този тример ви

уведомяват какво е състоянието на батерията:

изтощена, празна, зарежда се или пълна. По този

начин можете да заредите своя тример навреме и

докрай, за да не се окажете с празна батерия по

средата на подстригването.

Лесно почистване

Свалете главата и я изплакнете с течаща вода за

лесно почистване. Изсушете я, преди да я сглобите

обратно към уреда.

Ергономичен дизайн

Лесен за хващане и използване. Проектиран да ви

улесни в поддържането на трудно достъпните зони.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Подстригваща система

Прецизност (стъпка): От 0,5 мм

Различни настройки за дължина: 0,5 до 10 мм

Ширина на подстригващия елемент: 32 мм

Подстригващ елемент: Изцяло метални ножчета

Зъби, които не драскат кожата: За повече удобство

Създайте стила, който желаете

Множество настройки на дължината: 20 вградени

настройки за дължина

Аксесоари

Гребен: Система Lift & Trim

Поддръжка: Четка за почистване

Калъф: Калъф за съхранение

Захранване

Време на работа: 60 минути

Зареждане: 1-часово пълно зареждане

Тип батерия: Никел-металхидридна

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Лесна употреба

Колело за увеличаване: Лесно регулиране на

настройките

Дисплей: Индикатор за изтощена батерия,

Дисплей: Индикатор за изтощена батерия,

Индикатор за празна батерия, Индикатор за

зареждане

Почистване:

Изплакващи се приставки

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Дизайн

Дръжка: Ергономично лесно хващане

Сервиз

2 години гаранция

Не се нуждае от смазване

* Системата Lift & Trim подстригва 30% по-бързо в сравнение със

своите предшественици на Philips
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