
 

Тример за брада

Beardtrimmer series

5000

  0,2 mm прецизни настройки

Самонаточващи се метални ножчета

90 мин без кабел/1 ч зареждане

Система Lift & Trim PRO

 

BT5515/15

Едно движение, прецизно оформяне
2x повече прецизност със система Lift & Trim PRO

Равномерното и точно подстригване, което искате при създаването на тридневната си

набола, къса или дълга брада. Нашата новаторска система Lift & Trim PRO повдига космите

до нивото на двойно заострените ножчета за равномерно подрязване.

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

Прецизно оформяне

40 заключващи се настройки за дължина от 0,4 – 20 мм

Прецизност с възможност за персонализиране – стъпки за всеки стил брада

Лесна употреба

Проверете бързо състоянието на батерията на тримера за брада

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

100% водоустойчив за лесно, обстойно почистване

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

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.

40 заключващи се настройки за дължина

Регулирайте вашите гребени с регулиращото колелце

до предпочитаната от вас дължина на подстригване и

постигнете желания стил брада. Използвайте късия

гребен за брада за настройки на дължината от 0,4 –

10 мм или дългия гребен – от 10 – 20 мм.

Прецизност с възможност за персонализиране

0,2 мм стъпки между 0,4 – 2 мм за прецизен къс стил

брада; 0,5 мм стъпки между 2 – 5 мм, за да се

постигне равномерна тридневна брада; стъпки от 1

мм над 5 мм за продължителна поддръжка на

брадата.

Прецизен тример

Оформете мустаците си или детайли и краища в

труднодостъпни зони с прецизния тример с лесно

поставяне.

90 мин литиево-йонно захранване

Мощната литиево-йонна батерия осигурява до 90

минути безкабелно използване след 1 час зареждане.

Можете също да използвате своя тример включен в

контакта или функцията за бързо зареждане, която

осигурява едно пълно оформяне само след 5 минути

зареждане.

100% водоустойчивост

Просто изплакнете своя водоустойчив тример за

брада под чешмата, за да го почистите обстойно.

Индикатор за батерията

Индикаторът за батерията показва кога батерията на

Вашия тример е празна, зарежда се или е пълна.

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.
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Спецификации

Подстригваща система

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Различни настройки за дължина: 0,4 – 20 мм

Прецизност (стъпка): От 0,2 мм

Множество настройки на дължината: 40

Лесна употреба

Колело за увеличаване: Лесно регулиране на

настройките

Дисплей: Индикатор за батерията

Работен режим: Използване с кабел и без кабел

Почистване: Може да се мие изцяло

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: 90 минути

Зареждане: 1-часово пълно зареждане, Бързо

зареждане за 5 мин

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

2 години гаранция

Не се нуждае от смазване

Аксесоари

Гребен: Lift & Trim гребен, Гребен за дълга брада

С включен прецизен тример

Стойка: Поставка за зареждане

Калъф: Луксозен калъф
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