
 

Zastřihovač vousů

Beardtrimmer series
5000

 
přesné 0,2mm nastavení

Samoostřicí kovové břity

Používání až 90 minut/ 1 h
nabíjení

Systém Lift & Trim PRO

 

BT5502/15

Jeden tah, rovný střih
2x přesnější díky systému Lift & Trim PRO

Rovnoměrné a přesné zastřižení, jaké chcete, když si pěstujete třídenní strniště či

vzhled s krátkými nebo dlouhými vousy. Náš inovativní systém Lift & Trim PRO

vousy zvedne, aby byly na úrovni břitů s dvojitým ostřím – k rovnoměrnému

zastřižení pak stačí jediné přejetí.

Rovnoměrné zastřižení

Navede nízko položené vousy směrem k břitům a zajistí rovnoměrné zastřižení

Samoostřicí kovové břity jsou přesné i bez mazání

Přesné tvarování

40 uzamykatelných nastavení délky od 0,4 mm do 20 mm

Přesné nastavení po krocích pro úpravu každého stylu vousů

Snadné použití

Možnost rychlé kontroly stavu baterie zastřihovače

Až 90 minut provozu po hodinovém nabíjení nebo při napájení ze sítě

100% vodotěsný pro snadné důkladné čištění

Záruka 2 roky, univerzální napětí, není třeba mazat



Zastřihovač vousů BT5502/15

Přednosti

Systém Lift & Trim PRO

Zastřihněte si strniště jedním tahem s naším

inovativním systémem Lift & Trim PRO. Zvedne

nízko položené vousy a navede je na ostré

kovové břity, čímž zajistí přesné zastřižení.

Samoostřicí kovové břity

Břity z nerezové oceli mají dvojité ostří, takže

přesně zastřihnou i ty nejsilnější vousy. Ostří

se tím, že se o sebe navzájem jemně třou,

takže po dobu životnosti zastřihovače není

zapotřebí žádná výměna ani mazání.

40 uzamykatelných nastavení délky

Nastavte hřebeny nastavovacím kolečkem na

požadovanou délku zastřižení a získejte styl

vousů, jaký chcete. Použijte hřeben na krátké

vousy použijte při nastavení délky 0,4–10 mm

nebo hřeben na dlouhé vousy pro délky od 10-

20 mm.

Přesné nastavení s možností úpravy

Kroky po 0,2 mm pro délky mezi 0,4-2 mm pro

přesnou úpravu krátkých vousů; kroky po

0,5 mm pro délky mezi 2-5 mm k dosažení

stejnoměrného třídenního vousu; kroky po

1 mm pro délky nad 5 mm pro úpravu dlouhých

vousů.

90 min provozu s kabelem / bez kabelu

Nabíjením zastřihovače vousů 1 hodinu získáte

90 minut použití bez kabelu, nebo jej

jednoduše použijte zapojený do sítě. Jinak

vám funkce rychlého nabití zajistí kompletní

zastřihování po pouhých 5 minutách nabíjení.

100% vodotěsný

Pro důkladné čištění jednoduše vypláchněte

vodotěsný zastřihovač vousů pod tekoucí

vodou.

Indikátor baterie

Indikátor baterie zobrazuje, když je baterie

zastřihovače vybitá, když se nabíjí nebo když

je zcela nabitá.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 2letou

celosvětovou záruku, kompatibilní univerzální

napětí a nikdy je nemusíte promazávat.



Zastřihovač vousů BT5502/15

Specifikace

Střihací systém

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Rozsah nastavení délky: 0,4 až 20 mm

Přesnost (velikost kroků): Od 0,2 mm

Počet nastavení délky: 40

Snadné použití

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení

délky

Displej: Indikátor baterie

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

Čištění: Plně omyvatelný

Spotřeba

Typ baterie: NiMH

Doba chodu: Až 90 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

2letá záruka: Ano

Není třeba mazat: Ano

Příslušenství

Hřeben: Hřeben Lift & Trim, Hřeben na delší

vous

Pouzdro: Pouzdro pro skladování
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