
De ideale partner voor de perfect scheerbeurt

ADVANCER TN5200F4
HAARTRIMMER

TN5200F4  

 

 De Rowenta ADVANCER-haartrimmer combineert een perfect scheerresultaat met duurzame prestaties. Met een
brede waaier aan uiterst precieze instellingen garandeert hij een perfect scheerresultaat op maat. Dankzij zijn
langdurige autonomie en hoge precisie voor details ziet u er altijd en overal op uw best uit.

 



PRODUCTVOORDELEN

Scheren met hoge precisie
Hoogwaardige roestvrijstalen mesjes met titaniumcoating die superscherp blijven.

Langdurige efficiëntie
De mesjes met zelfslijpende technologie zorgen voor een perfecte en tijdloze efficiëntie.

Ongeëvenaarde autonomie
Geniet van scheerbeurten zonder stress! Langdurige autonomie – tot 120 min. constant
vermogen voor tot 8 trimsessies zonder opladen*.

*Gebaseerd op een trimsessie van 15 minuten.

Duurzame lithium-ionbatterij
De lithium-ionbatterij levert 120 minuten lang een constant vermogen.

Snelladen van de batterij
De snellaadfunctie zorgt voor nog meer gebruiksgemak: slechts 11 min. laden nodig voor één
trimsessie*. De batterij is volledig opgeladen na 1,5 uur laden.

*Gebaseerd op een trimsessie van 15 minuten.

Een kapsel op maat
Twee regelbare precisiekammen met 29 verschillende snijlengtes van 0,5 mm tot 30 mm om
moeiteloos uw eigen stijl te creëren.
*0,5 mm = lengte zonder kam

Hoge precisie voor details
Dankzij de precisie-instelling van 1 mm kunt u uw look personaliseren volgens uw stemming.



verpakkingverpakking

Andere productfoto's

Controleer makkelijk de batterijstatus
Dankzij de ledaanduiding van de batterijduur kunt u makkelijk de batterijstatus controleren voor
totale gemoedsrust.

Uiterst comfortabel in gebruik
Uiterst comfortabel in gebruik dankzij een compact design voor makkelijke hantering en de
mogelijkheid om het apparaat met/zonder snoer te gebruiken.

Eenvoudig te reinigen
Afwasbare mesjes voor eenvoudige reiniging en verbeterde hygiëne.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

 

PRODUCTFOTO'S
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

SCHEERPRESTATIES
Materiaal van het mesje Roestvrij staal

Coating mesje Titanium

Snelheden 1,0

Haarkam 2,0
PRECISIE

Minimumsnijlengte (mm) [0.5 mm]

Indicator van de snijlengte Kam
GEBRUIK - SCHEERSTIJLEN

Zones Haar

Haarmes Ja

Grootte van het haarmes (mm) [42 mm]

Type haarkam Adjustable

Haarkam 2,0

Haarkam - precisie-instelling [1 mm]

Aanpassingsbereik van de haarkniplengte (mm) [0.5 to 30 mm]

Standen voor haarkniplengte 29,0
COMFORTABEL GEBRUIK

Snellaadbatterij Ja

Vermogen Zonder snoer + gebruik met noer

Afneembare snijkop Ja

Reinigen Afwasbaar kopstuk

Schoonmaakset Olie + borsteltje

Oplaadindicator Led
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleuren Zwart

Netspanning 100-240 V

Batterijtype Lithium-ion

Autonomie 120 min.

Oplaadtijd [1h30 h]

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830007329

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040073292
EAN UC :

6 60 6 360
C20 : 9 600

C40 : 19 200
HQ4 : 23 400

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 170,0 x 45,0 x 33,0 180 x 75 x 248 (MM) 350 x 180 x 245 (MM) 1 200 x 800 x 1 214 (MM)

gewicht 0.23 0,41 (KG) 2,46 (KG) 147,6 (KG)


