
 

Skäggtrimmer med
vakuum-system

Beardtrimmer series
7000

 
Fångar upp klippta skäggstrån

20 längder från 0.5-10 mm

Självslipande blad

100 min. sladdlös anv./1 tim.
laddning

 

BT7510/15

Uppsugningsfunktion för mindre oreda i

badrummet

Philips bästa alternativ för prydlig trimning

Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du oreda i badrummet efter att du

har trimmat skägget. Den inbyggda uppsugningsfunktionen, nu med förbättrad

prestanda och med 50%* starkare lutflöde, fångar upp till 95 % av de klippta

skäggstråna**. Välj mellan 20 olika länginställningar och få alltid en skarp och

precis trimning. Till denna modell ingår en precisionstrimmer, trimkam, detaljkam

och ett mjukt förvaringsfodral.

Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet

Garanterat mindre oreda med den inbyggda uppsugningsfunktionen

Jämnare trimning

Lyfter upp liggande skäggstrån till optimalt snittläge

Självslipande metallblad för precis trimning

Precisionstrimmer, trimkam, detaljkam och mjukt förvaringsfodral som tillbehör

Lättanvänd

20 längdinställningar från 0,5–10 mm

Lampa för batteristatus

Upp till 100 minuters sladdlös användning efter en 1 timmes laddning

Lätt att rengöra

Designad för att hålla länge



Skäggtrimmer med vakuum-system BT7510/15

Funktioner

Garanterat mindre oreda med den inbyggda

uppsugningsfunktionen

Trimma skägget, mustaschen och polisongerna

utan oreda i handfatet. Den kraftfulla

uppsugningsfunktionen, som nu är 50 %

starkare med förbättrat luftflöde*, fångar upp till

95 % av de klippta skäggstråna** så att du får

en prydlig styling.

Lyfter upp liggande skäggstrån till optimalt

snittläge

Trimmerns inbyggda Lift & Trim PRO-system

lyfter upp varje skäggstrå till optimalt snittläge

för perfekt och jämn trimning med ett enda

drag. Funktionen gör trimningen mer precis,

jämn och snabbare.

Självslipande metallblad för precis trimning

Den här trimmern har dubbelslipade blad i

rostfri metall som ger en extra skarp och precis

trimning. Funktionen gör att du skär fler

hårstrån i ett och samma drag medan bladen

och håller sig skarpa genom att slipa sig mot

varandra under tiden du trimmar.

20 längdinställningar från 0,5–10 mm

Du väljer önskad längd genom att vrida på

zoomhjulet på trimmerns handtag. Philips

skäggtrimmer har 20 längdinställningar mellan

0,5–10 mm med 0,5 mm precision mellan

stegen. När du valt en inställning låser

trimmern inställningen, så du kan vara säker på

att få samma längd under hela stylingen.

Precisionstrimmer, trimkam, detaljkam och

mjukt förvaringsfodral

När du har trimmat klart kan du enkelt klicka

fast något av tillbehören för en välvårdad

finnish på mustasch, polisonger eller

skägglinje. Till denna modell medföljer även

ett mjukt fodral som du kan förvara din

skäggtrimmer i.

Upp till 100 minuters sladdlös anv. efter en 1

timmes laddning

Ladda skäggtrimmern i en timme för att få upp

till 100 minuters sladdlös användning eller

använd den enkelt när den är inkopplad i

vägguttaget. Snabbladdningsfunktionen ger dig

en hel trimning efter bara 5 minuters laddning.

Lampa för batteristatus

Batteriindikatorn visar när trimmern är laddad,

håller på att laddas eller när batteriet håller på

att ta slut.

Lätt att rengöra

Du rengör trimmern enkelt genom att skölja

trimhuvudet under kranen eller använda den

medföljande borsten.

Designad för att hålla länge

Philips Skäggtrimmer serie 7000 har två års

världsomfattande garanti. Våra trimmers är

gjorda för att hålla. Du behöver aldrig smörja

den, och den är kompatibel med all världens

olika elektriska standarder.
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Specifikationer

Klippsystem

Precision (stegens storlek): Med 0,5 mm

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Lättanvänt

Zoomhjul: Du kan enkelt justera

längdinställningarna

Teckenfönster: Batterinivåindikator

Rengöring: Sköljbara blad och skydd

Användning: Kan användas både med och

utan sladd

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 20 integrerade

längdinställningar

Design

Färg(er): Grafit

Legering: Mjuk känsla

Strömförsörjning

5 minuters snabbladdning

Effekt

Driftstid: Upp till 100 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning

Batterityp: Litiumjon

Automatisk spänning: 100–240 V

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

Tillbehör

Precisionstrimmer

Kam: 3 mm precisionskam

Fodral: Mjukt fodral

Underhåll: Rengöringsborste

* Jämfört med tidigare modell från Philips

* *Testad i labbmiljö
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