
• 0,5 mm precisionsinställningar
• Blad i rostfritt stål
• 60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
• Med innovativt Lift & Trim-system

BT3216/14

Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
 

Lift & Trim-systemet skär 30 % snabbare*

 
Philips skäggtrimmer i serie 3000 har ett innovativt Lift & Trim-system som lyfter och greppar även liggande hårstrån så att du får

en jämn trimning på färre drag. Styla en avslappnad tredagarsstubb, ett kort skägg eller lite längre men ändå trimmat skägg precis

som du vill ha det!

Fördelar

Enkel jämn trimning
• Med innovativt Lift & Trim-system
• Blad i rostfritt stål för en skärpa som varar
• Hudvänliga blad för mjuk hud
 
Lättanvänd
• 20 låsta längdinställningar, 0,5–10 mm med 0,5 mm precision
• 60 min användning med/utan sladd
• Batteriindikator som visar när batteriet är svagt, urladdat eller

fulladdat

• Löstagbart huvud som är lätt att rengöra
• Ergonomisk design för lätt hantering
• Rese- och förvaringsfodral
 
För lång hållbarhet
• 2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja

behövs
 

Broschyr före försäljning för Sverige (2018, Mars 20)



Funktioner

Med innovativt Lift & Trim-system

Trimma skäggstubben med Philips innovativa Lift & Trim-system. Systemet
innebär att trimkammen lyfter liggande skäggstån och guidar dem till optimalt
snittläge för skärbladen så att du får en jämn och effektiv trimning.

Blad i rostfritt stål

En perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång. Trimmerns stålblad är
självslipande, de slipas försiktigt mot varandra håller sig extra vassa och lika
effektiva som vid första användningen.

Hudvänliga skärblad

Skärbladen på skäggtrimmern i serie 1000 har rundade spetsar så att du får en
mjuk kontakt med huden. Philips skäggtrimmer i serie 3000 river aldrig i huden
och är bekväm och skonsam så att du slipper hudirritation.

Zoomhjul – 20 längdinställningar

Tack vare zoomhjulet kan du välja längdinställningar från 0,5 till 10 mm i steg
om 0,5 mm.

60 minuters användning med/utan sladd

Ladda trimmern i en timme och få 60 minuters sladdlös användning eller ha
den inkopplad under laddningen.

Batteriindikator

Batteriindikatorerna i trimmern informerar när batteristatusen är: låg,
urladdad, laddar eller fulladdad. På så sätt kan du ladda trimmern i tid och helt
och hållet och riskerar inte ett tomt batteri mitt i trimningen.

Enkel att rengöra

Lossa på trimhuvudet och skölj det under kranen för enkel rengöring. Torka
det innan du sätter tillbaka det på själva trimhandtaget.

Ergonomisk design

Lätt att hålla i och använda, med en form som gör det lättare att nå
svåråtkomliga områden.

För lång hållbarhet

Den här Philips-trimmern har två års garanti: våra trimningsprodukter är
gjorda för att hålla. Du behöver aldrig smörja den, och den är kompatibel med
spänning i olika delar av världen.

Rese- och förvaringsfodral

Resefodralet skyddar produkten när du reser och när den inte används.
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specifikationer
Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Klippsystem
Precision (stegens
storlek)

Med 0,5 mm

Längdinställningar 0,5 upp till 10 mm
Bredd på klippen-
heten

32 mm

Trimsax Blad i rostfritt stål
Tänder som inte
repar

För ökad komfort

Skapa det utseende du vill ha
Antal längdinställ-
ningar

20 integrerade längdinställningar

Tillbehör
Kam Med lyft- och trimningssystem
Fodral Förvaringsfodral
Underhåll Rengöringsborste

Effekt
Driftstid 60 minuter
Laddning 1 timme för full laddning
Batterityp NiMh
Automatisk spänning 100–240 V

Lättanvänt
Zoomring Du kan enkelt justera

längdinställningarna
Teckenfönster Indikator för låg batterinivå

Laddningsindikator
Indikator för tomt batteri

Rengöring Sköljbara tillbehör
Användning Kan användas både med och utan

sladd

Design
Handtag Ergonomiskt enkelt grepp

Service
2 års garanti Ja
Ingen olja behövs Ja

Förpackningens mått
Höjd 22,40 cm
Bredd 14,00 cm
Djup 7,00 cm
Nettovikt 0,22 kg
Bruttovikt 0,33 kg
EAN 08710103842217
Antal produkter som
medföljer

1

Ursprungsland ID
Harmoniserad
systemkod

851020

Yttre kartong
Längd 29,10 cm
Bredd 15,10 cm
Höjd 23,80 cm
Bruttovikt 1,50 kg
EAN 18710103842214
Antal konsumentför-
packningar

4

Beardtrimmer series 3000

* Lyft- och trimningssystemet klipper 30 % snabbare jämfört med tidigare modell från Philips
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