
 

Skægtrimmer

Beardtrimmer series
3000

 
0,5 mm præcisionsindstillinger

Knive med titaniumbelægning

60 min. ledningsfri/1 t.
opladning

Lift & Trim-system

 

BT3222/14

Hurtig og præcis trimning for nem styling
Selvslibende knive i titanium

Denne trimmer med det innovative Lift & Trim-system løfter og opfanger mere

lavtliggende hår, så du får en effektiv og ensartet trimning. På denne måde får du

nemt det udseende med tredagesskægstubbe, kort eller langt skæg, du ønsker.

Nem ensartet trimning

Lift & Trim-kam fører hårene hen mod skærene, så du får en ensartet trimning

Overlegen ydeevne med selvslibende titaniumknive

Hudvenlige knive til blød hud

Nem at anvende

DuraPower-teknologi giver længere batterilevetid

20 låsbare længdeindstillinger: 0,5-10 mm med 0,5 mm præcision

60 minutters ledningsfri brug, eller sæt den i stikkontakten

Indikatorerne viser, når batteriet er næsten/helt afladet, fuldt opladet eller oplader

Aftageligt skær for nem rengøring

Ergonomisk og brugervenligt design

Rejse- og opbevaringsetui

Bygget til at holde

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
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Vigtigste nyheder

Lift & Trim-system

Trim dine skægstubbe med vores nye Lift &

Trim-system: Kammen løfter og fører hårene

hen i samme niveau som skærene, så du får en

ensartet trimning.

Titaniumknive

Få en perfekt, men stadig beskyttende

trimning, hver gang. Trimmerens selvslibende

titaniumknive gnider let mod hinanden, så de

skærpes, mens de trimmer, og forbliver ekstra

skarpe og lige så effektive som den første dag.

DuraPower-teknologi

DuraPower-teknologien reducerer friktionen på

knivene, hvilket beskytter motoren og batteriet

mod overbelastning. På den måde firedobles

trimmerens batterilevetid.

Hudvenlige knive

Knivene har afrundede spidser for at opnå en

skånsom kontakt med huden og undgå rifter

eller irritation.

Zoomhjul – 20 længdeindstillinger

Med zoomhjulet kan du vælge mellem

længdeindstillinger på 0,5 til 10 mm i trin med

en præcision på 0,5 mm.

60 min. ledningsbaseret/ledningsfri brug

Oplad din trimmer i 1 time for 60 minutters

ledningsfri brug, eller sæt den i stikkontakten,

og brug den, mens den oplader.

Batteriindikatorer

Batteriindikatorerne i denne trimmer giver

besked om din batteristatus: Næsten/helt

afladet, oplader eller fuldt opladet. På den

måde kan du oplade din trimmer helt og i tide,

og du ender ikke med et afladet batteri midt

under trimningen.

Nem at rengøre

Fjern skæret, og skyl det under hanen for nem

rengøring. Lad det tørre, før du sætter det

tilbage på apparatet.

Ergonomisk design

Nem at holde og bruge, så du nemt kan

trimme de steder, der er svære at nå.

Rejse- og opbevaringsetui

Rejseetuiet beskytter dit produkt under

transport og opbevaring.
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Specifikationer

Klippesystem

Præcision (interval): 0,5 mm

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Klippebredde: 32 mm

Skærenhed: Titaniumknive

Skånsomme spidser: For mere komfort

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 20 integrerede

længdeindstillinger

Tilbehør

Kam: Lift & Trim-system

Etui: Opbevaringsetui

Vedligeholdelse: Rensebørste

Strøm

DuraPower-teknologi: 4 gange længere

batterilevetid

Driftstid: 60 minutter

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Batteritype: NiMH

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Display: Indikator for lavt batteriniveau,

Opladeindikator, Indikator for helt afladet

batteri, Indikator for fuldt opladet batteri

Rengøring: Tilbehør, der kan rengøres

Betjening: Brug med og uden ledning

Design

Håndgreb: Ergonomisk, brugervenligt greb

Service

Olie ikke nødvendigt

2 års garanti
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