
 

Skjeggtrimmer med
presisjonstrimmer

Beardtrimmer series
5000

 
40 lengder (0,4 til 20 mm)

Jevn trimming med Lift & Trim
PRO

90 min bruk/1 time lading

Presisjonstrimmer, ladestativ

 

BT5515/15

Jevn trimming i et enkelt drag
Trimmer med 2x høyere presisjon med Lift & Trim PRO-

systemet*

Philips’ 5000-serie gir en effektiv trimming med et jevnt og plettfritt resultat. Dette

er takket være Lift & Trim PRO-systemet, som løfter opp hårstråene og gjør at de

dobbeltslipte bladene enklere kommer til og kan gi en jevn trimming i ett enkelt

drag. Denne modellen har 40 lengdeinnstillinger fra 0,2 til 40 mm og leveres med

en presisjonstrimmer, trimmekam, ladestativ og et hardt oppbevaringsetui.

Jevne trimmeresultater

Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttestilling

Nøyaktig og skarp trimming med selvslipende metallblad

Presisjonstrimmer og ladestativ

Nøyaktig frisering

40 lengdeinnstillinger fra 0,4 til 20 mm

Tilpasningsbare presisjonstrinn for enhver skjeggstil

Lett å bruke

Batteriindikator som gjør at du raskt kan se batteristatus

90 minutters bruk etter én times lading

100 % vanntett for enkel og grundig rengjøring

2 års garanti og utviklet for å vare lenge



Skjeggtrimmer med presisjonstrimmer BT5515/15

Høydepunkter

Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal

kuttestilling

Trim nøyaktig, jevnt og raskt i ett enkelt drag

med det innebygde Lift & Trim PRO-systemet.

Systemet løfter opp hvert skjeggstrå til optimal

kuttestilling.

Nøyaktig og skarp trimming med selvslipende

metallblad

De rustfrie stålbladene er dobbeltslipte og

skjærer gjennom den tykkeste skjeggveksten.

De sliper seg selv ved at de børstes lett mot

hverandre. Du trenger derfor aldri bytte dem

eller olje dem.

40 lengdeinnstillinger fra 0,4 til 20 mm

Juster kammene med zoomhjulet til ønsket

trimmelengde for å få den skjeggstilen du vil

ha. Bruk den korte trimmekammen for

lengdeinnstillinger fra 0,4 til 10 mm eller den

lange trimmekammen for lengdeinnstillinger

fra 10 til 20 mm.

Tilpasningsbare presisjonstrinn for enhver

skjeggstil

Trinn på 0,2 mm mellom 0,4 og 2 mm for en

kort skjeggstil, trinn på 0,5 mm mellom 2 og

5 mm for å få en jevn tredagersstubb og trinn

på 1 mm over 5 mm for å vedlikeholde langt

skjegg.

Presisjonstrimmer og ladestativ

Trim barten eller definer detaljer og kanter på

steder som er vanskelige å komme til, ved

hjelp av presisjonstrimmeren. Langt skjegg kan

styles med trimmekammen, og deretter lades

trimmeren i ladestativet. Alt kan oppbevares i

det harde etuiet, som er perfekt å ha hjemme,

men også når du skal bort.

90 minutters bruk etter én times lading

Det avanserte litiumionbatteriet gir 90

minutters trådløs bruk etter én times lading. Du

kan også bruke trimmeren når den lades, eller

med hurtigladingsfunksjon, som gir deg en hel

trimming etter bare 5 minutters lading.

100 % vanntett for enkel og grundig

rengjøring

Du kan enkelt rengjøre den vanntette

skjeggtrimmeren ved å skylle den grundig

under springen.

Batteriindikator som gjør at du raskt kan se

batteristatus

Batteriindikatoren viser når batteriet til

trimmeren er utladet, lader eller er fulladet.

2 års garanti og utviklet for å vare lenge

Philips’ 5000-serie med skjeggtrimmere har to

års verdensomspennende garanti. Trimmerne

våre er laget for å vare. De trenger aldri å

smøres, og de er kompatible med alle de ulike

elektriske standardene rundt om i verden.
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Spesifikasjoner

Klippesystem

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Utvalg av lengdeinnstilinger: 0,4–20 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): Fra 0,2 mm

Antall lengdeinnstillinger: 40

Enkel i bruk

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Skjerm: Batteriindikator

Drift: Bruk med og uten ledning

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift

Batteritype: Litium-ion

Driftstid: 90 minutter

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters

hurtiglading

Automatisk spenning: 100–240 V

Service

2 års garanti

Trenger ikke smøring

Tilbehør

Kam: Lift & Trim-kam, Skjeggkam for langt

skjegg

Detaljtrimmer følger med

Stativ: Ladestativ

Veske: Luksuriøs veske
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