
våd og tør elektrisk
shaver

SensoTouch

 
DualPrecision-skær

2-vejs fleksible skærhoveder

 
1150X

Philips SensoTouch - blød

berøring, glat barbering

Den nye Philips SensoTouch 1150X giver en blød berøring og en glat barbering.

GyroFlex 2D-systemet justerer sig nemt efter dit ansigts konturer og barberer selv

de korteste stubbe med sine DualPrecision-skær.

En shaver der tilpasser sig dit ansigts kurver

GyroFlex 2D-system som nemt tilpasser sig alle kurver

Tæt og behagelig barbering

DualPrecision barberer selv de korteste skægstubbe

SensoTouch-shavere med Super Lift&Cut Action

En elektrisk shaver, der passer på din hud

Aquatec-forsegling for komfortabel tør eller forfriskende vådbarbering

Glat SkinGlide med lav friktion minimerer irritation

Barbering med perfekt kontrol og præcision

Præcisionstrimmer til perfekt trimning af overskæg og bakkenbarter



våd og tør elektrisk shaver 1150X/40

Vigtigste nyheder Specifikationer

GyroFlex 2D

Det konturfølgende GyroFlex 2D-system

tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer

tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.

DualPrecision

DualPrecision-skær har riller til barbering af

normale hår og huller til at barbere selv de

korteste stubbe.

Super Lift&Cut

Det integrerede Super Lift&Cut-system i vores

elektriske shaver løfter skæghårene, så det er

nemt at barbere helt tæt og under hudniveau.

Aquatec

Aquatec-forsegling til våd og tør brug giver dig

valget mellem en komfortabel tørbarbering

eller en forfriskende vådbarbering med brug af

gel eller skum for ekstra hudkomfort.

SkinGlide

SkinGlides lavfriktionsbarberingsflade glider

ubesværet hen over din hud og giver en nem,

tæt barbering.

Præcisionstrimmer

Præcisionstrimmer til perfekt trimning af

overskæg og bakkenbarter

 

Barberingsresultat

Konturfølgende: Konturfølgende GyroFlex 2D

Barberingssystem: DualPrecision System,

Patenteret Super Lift&Cut

Styling: Præcisionstrimmer

Skånsom mod huden: SkinGlide

Brugervenlig

Opladning: 1 time, Genopladelig, Ledningsfri,

Hurtig opladning

Barberingstid: Op til 14 dage

Display: 2-niveau-batteriindikator, Indikator

for

lavt batteriniveau, Opladeindikator, Rejselås

Wet & Dry: Våd og tør brug

Rengøring: Vaskbar

Design

Håndgreb: Slankt håndgreb, Anti-slip-greb

Overflade: Problemfri folie, LED-display

Farve: Blå

Tilbehør

Stander: Opladestander

Vedligeholdelse: Rensebørste,

Beskyttelseskappe

Strøm

Batteritype: Li-ion

Driftstid: 40 min

Standby-forbrug: 0,15 W

Maks. strømforbrug: 5,4 W

Service

2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskift hvert år med RQ11
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