Beardtrimmer series
9000
waterdichte
baardtrimmer
Nauwkeurigheidsinstellingen
van 0,2 mm
Volledig metalen dubbelzijdige
trimmer
60 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen
met richtlaser

Ultieme precisie
De enige baardtrimmer met een richtlaser
Superieure controle bij het aanbrengen van contouren. Met deze exclusieve
richtlaser creëert u heel precies en vol vertrouwen een symmetrische stijl.

BT9290/32

Nauwkeurigheid
Gebruik de unieke richtlaser voor nauwkeurige, symmetrische resultaten
Het zoomwiel vergrendelt de door u gekozen lengtestand
Dubbelzijdige trimmer: 32 mm en 15 mm voor perfecte details
Met de 0,4mm stoppelbaardstand creëert u elke dag een stoppelbaard van 3 dagen
Huidvriendelijke prestaties
Huidvriendelijke en hoogwaardige messen voor het perfecte trimresultaat
Gebruiksvriendelijk
100% waterdicht voor eenvoudig schoonmaken
Detailkam voor precisiewerk, baardkam voor gelijkmatig trimmen
Het LED-display toont duidelijk uw gekozen lengtestand
LED-display geeft het batterijniveau weer
2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages wereldwijd, smeren niet nodig
Beschermend etui voor meenemen en opbergen
60 minuten snoerloos gebruik na een 1 uur opladen, of gebruik het snoer
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Kenmerken
De eerste richtlaser ter wereld

Dankzij het kleine formaat en het gebogen
ontwerp ziet u precies wat u doet en kunt u
dus nauwkeurig werken.

Baardkam en kam voor details

Huidvriendelijk en hoogwaardig

Het unieke richtlasersysteem projecteert een
scherpe lijn van licht zodat u de mesjes
precies op de juiste plaats zet voordat u trimt.
De laser wijst aan waar de haren zullen
worden getrimd, zodat u elke keer een
nauwkeurig resultaat krijgt.
17 vergrendelbare lengtestanden

De stalen bladen schuiven licht langs elkaar,
zodat ze zichzelf slijpen tijdens het trimmen!
De bladen blijven zo extra scherp om de
haartjes netjes en effectief af te snijden, terwijl
de afgeronde uiteinden en kammen
huidirritatie voorkomen.

Met de kam voor details krijgt u meer precisie
tijdens het trimmen. Gebruik deze kam in
plaats van de baardkam als u op moeilijk
bereikbare plekjes wilt komen of de randen
van uw baard wilt bijwerken. Met de baardkam
kunt u snel en gelijkmatig trimmen.
LED-display

Oplaadbaar en met snoer te gebruiken

Om uw trimlengte te kiezen, draait u aan het
zoomwiel op het handvat tot de gewenste
lengte wordt weergegeven. De gekozen lengte
wordt nu 'vergrendeld' voor een nauwkeurige
en gelijkmatige trimbeurt.
Dubbelzijdige trimmer

Het LED-display toont uw gekozen
lengtestand in millimeters, zodat u altijd de
controle over uw stijl hebt.
U krijgt 60 minuten snoerloos gebruik na 1 uur
opladen. Als de batterij leeg raakt tijdens het
trimmen, sluit u het snoer aan om verder te
gaan.

LED-indicator voor batterijniveau
Het LED-display geeft het batterijniveau weer,
zodat u nooit plotseling zonder vermogen zit.
Elke dag de perfecte stoppelbaard

100% waterdicht

Verwijder de instelbare kam en u ziet een
dubbelzijdige precisietrimmer. De ene kant is
een hoogwaardige trimmer van 32 mm en de
andere kant is een precisietrimmer van 15 mm
breed, perfect geschikt voor moeilijk
bereikbare plaatsen zoals onder uw neus of
rondom uw mond. De trimmer is speciaal
ontworpen om een uiterst glad scheerresultaat
te bereiken en toch de huid te beschermen.

Spoel het trimhulpstuk eenvoudig af onder de
kraan om het schoon te maken.

Als u een perfecte stoppelbaard wilt, gebruikt
u de kortste instelling van 0,4 mm. Voor een
perfect verzorgde langere baard stelt u de
trimmer gewoon in op de exacte lengte die u
nodig hebt.
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Specificaties
Accessoires
Baardkam
Kam voor details
Onderhoud: Reinigingsborsteltje
Etui

Gebruiksgemak
Schoonmaken: 100% waterbestendig
Gebruikstijd batterij: 1 uur opladen, 60 min.
gebruikstijd
Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken
Nauwkeurigheid
Lengte-instellingen: 17 lengtestanden van 0,4
mm tot 7 mm
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Vermogen
Automatisch voltage: 100 - 240 V
Service
Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie

