
 

Baardtrimmer

Beardtrimmer series
5000

 
Nauwkeurigheidsinstellingen
van 0,2 mm

Zelfslijpende metalen mesjes

Maximaal 90min. gebruik/1 uur
opladen

Lift & Trim PRO-systeem

 

BT5502/15

Gelijkmatig trimmen in één beweging
2x zoveel precisie met Lift & Trim PRO-systeem

Een gelijkmatige en precieze afwerking van stoppels van 3 dagen, een korte of een

lange baard. Ons innovatieve Lift & Trim PRO-systeem tilt de haren op tot de

dubbel geslepen mesjes voor een gelijkmatig trimresultaat in één beweging.

Gelijkmatige trimresultaten

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig

Precisiestyling

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Een precisiestap die bij elke baard past

Gebruiksvriendelijk

Lampjes geven aan wanneer de batterij leeg, bijna leeg of vol is of wordt opgeladen

Maximaal 90 minuten lang snoerloos gebruik

Eenvoudige maar grondige reiniging

Beschermd dankzij garantie



Baardtrimmer BT5502/15

Kenmerken

Lift & Trim PRO-systeem

Stoppels maken geen kans. Het Lift&Trim Pro-

systeem pakt al uw platliggende haren en tilt

ze op in de richting van de mesjes voor een

glad resultaat, terwijl het ook nog steeds een

ideale trimmer is voor lange baarden.

Zelfslijpende metalen mesjes

De dubbel geslepen mesjes zijn zelfs geschikt

voor het dikste haar en garanderen keer op

keer nauwkeurige randen en een superieure

trimbeurt. Geen olie of vervangende messen

nodig.

40 vergrendelbare lengtestanden

Knip af op de exacte lengte die u nodig hebt.

Draai de precisieknop naar een van de 40

lengtestanden tussen 0,4 en 10 mm in stappen

van 0,2 mm.

Instelbare precisie

Geef uw trimroutine een persoonlijk tintje met

nauwkeurige stylingstappen die bij elke baard

passen. Het apparaat heeft stappen van 0,2

mm tussen 0,4 en 2 mm voor het stylen van

korte baarden, stappen van 0,5 mm tussen 2

en 5 mm voor een gelijkmatige driedaagse

baard, en stappen van 1 mm boven 5 mm voor

het onderhoud van lange baarden.

90 min. gebruik met of zonder snoer

Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw

baardtrimmer – een oplaadbeurt van 1 uur

biedt tot 90 minuten snoerloos gebruik. Of

houd de stekker in het stopcontact voor

ononderbroken trimmen. De snellaadfunctie

van 5 minuten biedt u genoeg vermogen voor

één trimbeurt.

100% waterdicht

U kunt de 100% waterdichte baardtrimmer

eenvoudig onder de kraan afspoelen voor een

grondige, eenvoudige reiniging.

Batterij-indicatoren

De batterij-indicatoren in deze trimmer laten u

weten wat de batterijstatus is: leeg, bijna leeg,

vol of aan het opladen. Zo kunt u uw trimmer

op tijd volledig opladen en komt u niet met

een lege batterij te staan als u bezig bent met

trimmen.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn

compatibel met alle voltages die wereldwijd

worden gebruikt.
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Specificaties

Scheersysteem

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Diverse lengtestanden: 0,4 - 20 mm

Precisie (grootte van stappen): Vanaf 0,2 mm

Aantal lengte-instellingen: 40

Gebruiksgemak

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen

lengtestanden

Display: Batterij-indicator

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Reiniging: Volledig wasbaar

Vermogen

Batterijtype: NiMh

Gebruikstijd: Maximaal 90 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel

opladen in 5 minuten

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig

Accessoires

Kam: Lift & Trim-kam, Langebaardkam

Etui: Opbergetui
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