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Deze trimmer beschikt over 15 uiterst precieze lengte-instellingen, variërend van 1 mm tot 
15 mm, perfect voor het dagelijks onderhouden van de baard. 

Het draaiwieltje maakt het gemakkelijk de trimlengte handmatig en precies in te stellen, 
terwijl de verlichte LED-display de gekozen instellingen weergeeft. Voorkom ongelijk trimmen 
met de ingebouwde lock functie, waarmee je gegarandeerd op gelijke lengte trimt.
Gebruik de opzet kam voor een gelijkmatig resultaat tijdens het trimmen, en verwijder deze 
voor het bijwerken van randjes en het maken van finishing touches met alleen het mes.

Ter voorbeeld: een stoppelbaard is 3 mm tot 5 mm lang 

De verbeterde lithium-ion accutechnologie maakt geavanceerd draadloos trimmen, met 
optimale prestaties mogelijk. Zelfs als de batterij laag is krijg je altijd dezelfde perfecte 
resultaten.
Een snelle 5 minuten oplaad-boost geeft genoeg kracht voor één baard trim sessie.

Snoerloze baard- & haartrimmer

Ontdek een nieuw niveau van precisie 
met de BaBylissPRO® FX775E.
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•  Elektrochemisch geslepen RVS messen, voor een perfect glad resultaat in een handomdraai 

•  Lithium-ion technologie voor constante hoge prestaties, zelfs bij snoerloos gebruik en als 
de batterij laag is 

•  Precisie opzetkam met draaischijf controle, biedt 15 standen, van 1 tot 15 mm voor het 
creëren van verschillende lengtes

•  De opzetkam zorgt voor een constante trimhoogte en is afneembaar, waardoor het mes 
gebruikt kan worden voor het bijwerken van randjes en gemakkelijk schoon te maken is. 
Extra opzetkam inbegrepen.

• LED-display voor weergave van de lengte instelling

•  Ingebouwde lock functie, voor het vastzetten van de trimhoogte en een gegarandeerd 
gelijkmatig resultaat

•  Snel oplaadbaar; 5 minuten opladen is genoeg voor één baard trim sessie, 90 min. opladen 
is 60 min. snoerloos gebruik.

• Stijlvolle oplaadstandaard voor gemakkelijk snoerloos gebruik

• Snoerloos gebruik

• Wereldwijde voltage
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