
 

Aparador de barba

Beardtrimmer series
3000

 
Regulações de precisão de
0,5 mm

Lâminas revestidas a titânio

60 min. autonomia sem cabo/1
h carreg.

Sistema Lift & Trim

 

BT3222/14

Aparar preciso e rápido para uma modelação

fácil

Lâminas em titânio auto-afiáveis

Este aparador com o sistema inovador Lift & Trim levanta e corta os pelos

encostados à pele para resultados eficazes e uniformes. Deste modo, irá obter

facilmente o look de barba de 3 dias, curta ou longa que procura.

Corte uniforme fácil

O pente Lift & Trim guia os pelos para as lâminas para um aparar uniforme

Desempenho superior com lâminas em titânio de afiação automática

Lâminas suaves para uma pele macia

Fácil de utilizar

Tecnologia DuraPower para uma vida útil da bateria mais longa

20 regulações de comprimento, de 0,5 a 10 mm com precisão de 0,5 mm

Utilização com cabo ou 60 minutos de autonomia sem cabo

As luzes indicam quando a bateria está fraca, sem bateria, cheia ou a carregar

Cabeça amovível para limpeza fácil

Design ergonómico para um manuseamento mais simples

Bolsa armazenamento e viagem

Fabricado para durar

2 anos de garantia, voltagem universal, lubrificação não necessária



Aparador de barba BT3222/14

Destaques

Sistema Lift & Trim

Apare a sua barba de 3 dias com o nosso novo

sistema Lift & Trim: o pente levanta e guia os

pelos para as lâminas para um aparar

uniforme.

Lâminas em titânio

Obtenha um aparar perfeito, mas protetor, dia

após dia. Ocorre um leve contacto entre as

lâminas em titânio de afiação automática do

aparador, permitindo que se afiem

mutuamente durante o aparar, para que se

mantenham extremamente afiadas e

eficientes, tal como no primeiro dia.

Tecnologia DuraPower

A tecnologia DuraPower reduz a fricção nas

lâminas, protegendo o motor e a bateria contra

sobrecargas. Desta forma, aumenta em 4 vezes

a vida útil da bateria do seu aparador.

Lâminas suaves para a pele

As lâminas têm pontas arredondadas para um

contacto suave com a pele, de modo a evitar

arranhar e causar irritação.

Roda com 20 regulações de comprimento

A roda permite-lhe escolher regulações de

comprimento de 0,5 a 10 mm, com intervalos

de precisão de 0,5 mm.

60 minutos de autonomia sem cabo

Carregue o seu aparador durante 1 hora para

obter 60 minutos de autonomia sem cabo ou

utilize-o ligado à corrente enquanto carrega.

Indicadores de bateria

Os indicadores da bateria deste aparador

permitem-lhe saber qual o estado da bateria:

fraca, sem bateria, a carregar ou cheia. Desta

forma, pode carregar o aparador a tempo e na

totalidade, para não ficar sem bateria quando

estiver a aparar os pelos.

Fácil de limpar

Desencaixe a cabeça e enxagúe-a em água

corrente para uma limpeza fácil. Seque-a antes

de a colocar novamente no aparelho.

Design ergonómico

Fácil de segurar e utilizar. Desenvolvido para o

ajudar a aparar as áreas difíceis de alcançar.

Bolsa armazenamento e viagem

A bolsa de viagem protege o seu produto

enquanto viaja ou quando o guarda.
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Especificações

Sistema de corte

Precisão (tamanho dos intervalos): Cerca de

0,5 mm

Intervalo de regulações de comprimento: 0,5

até 10 mm

Largura lâmina: 32 mm

Elemento de corte: Lâminas em titânio

Dentes que não arranham: Para maior

conforto

Crie o estilo que procura

Número de regulações de comprimento: 20

regulações de comprimento integradas

Acessórios

Pente: Sistema Lift & Trim

Bolsa: Bolsa para arrumação

Manutenção: Escova de limpeza

Potência

Tecnologia DuraPower: Vida útil da bateria 4

vezes mais longa

Autonomia: 60 minutos

Carregamento: Carga completa em 1 hora

Tipo de pilha/bateria: NiMH

Voltagem automática: 100-240 V

Fácil de utilizar

Roda p/ aumentar e diminuir comprimento:

Ajusta facilmente as regulações do

comprimento

Visor: Indicador de carga fraca, Indicador de

carga, Indicador "Sem bateria", Indicador de

carga cheia

Limpeza: Acessórios laváveis

Operação: Utilização com cabo e sem cabo

Design

Pega: Pega ergonómica fácil de agarrar

Assistência

Não necessita de lubrificação

Garantia de 2 anos
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