
scheerapparaat voor
nat/droog scheren

SensoTouch

 
DualPrecision-scheerhoofden

In 2 richtingen flexibele
scheerhoofden

 
1180X

Philips SensoTouch - Soepele

scheerbeurt, gladde huid

Het nieuwe elektrische Philips SensoTouch 1180x-scheerapparaat heeft een zachte

touch voor een glad scheerresultaat. Het GyroFlex 2D-systeem volgt automatisch

de contouren van uw gezicht en scheert zelfs de kleinste stoppels perfect af met

de DualPrecision-hoofden.

Een scheerapparaat dat alle contouren volgt

GyroFlex 2D-systeem volgt alle contouren

Een glad en comfortabel scheerresultaat

DualPrecision scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes

SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging

Een elektrisch scheerapparaat dat uw huid verzorgt

Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren

Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Scheren met perfecte controle en precisie

Precisietrimmer voor het perfect trimmen van snor en bakkebaarden



scheerapparaat voor nat/droog scheren 1180X/40

Kenmerken Specificaties

GyroFlex 2D

Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem past

zich automatisch aan de contouren van uw

gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie

voor een gladde scheerbeurt.

DualPrecision

De DualPrecision-scheerhoofden hebben

sleuven voor het scheren van normale haren en

gaatjes voor de kortste stoppels.

Super Lift & Cut-systeem

Het systeem met dubbele mesjes van het

elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren

op en scheert ze op een comfortabele manier

net onder de huid af. Het resultaat: een

supergladde huid.

Aquatec

Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en

droog scheren hebt u de keuze tussen

comfortabel droog scheren of verfrissend nat

scheren met scheerschuim of gel voor extra

huidcomfort.

SkinGlide

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak

glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een

moeiteloos glad resultaat.

Precisietrimmer

Precisietrimmer voor het perfect trimmen van

snor en bakkebaarden.

 

Scheerresultaten

Volgt de contouren: GyroFlex 2D,

contourvolgend

Scheersysteem: DualPrecision-systeem,

Gepatenteerde Super Lift & Cut

Stylen: Precisietrimmer

Comfortabel voor de huid: SkinGlide

Gebruiksgemak

Opladen: 1 uur, Oplaadbaar, Snoerloos, Snel

opladen

Scheertijd: Tot 17 dagen

Scherm: Batterij-indicator met 5 niveaus,

Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator,

Reisslot

Nat en droog: Nat en droog te gebruiken

Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp

Handvat: Slank handvat, Antisliphandvat

Afwerking: Randloos glanzend, LED-display

Kleur: Rood

Accessoires

Standaard: Oplader

Etui: Zacht opbergetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

Vermogen

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: 50 min.

Energieverbruik in stand-by: 0,15 W

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elk jaar vervangen

met RQ11
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