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Perlindungan kulit luar biasa,

hasil cukur yang mulus

Kini Anda dapat menikmati hasil cukur yang menyegarkan tanpa khawatir

membuat kulit terluka. Gunakan AquaTouch dengan gel atau busa pencukur untuk

kenyamanan kulit yang lebih baik. Segel Aquatec memastikan pencukuran basah

yang aman dan menyegarkan. Atau gunakan secara kering untuk hasil cukur yang

cepat dan praktis.

Ramah di kulit

Aquatec: pencukuran basah yang menyegarkan dengan busa atau pencukuran kering

yang mudah

Pisau CloseCut akan meluncur lembut untuk pemotongan yang bersih dan mulus.

Kinerja

Performa pisau yang konsisten sampai 2 tahun.

Mudah digunakan

Pengisian daya selama 10 jam memberi Anda daya pencukur tanpa kabel selama

30+ menit.

Cengkeraman ergonomis unik untuk presisi ekstra dan kendali penuh.

Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti.



Alat Cukur Elektrik Basah & Kering AT610/14

Kelebihan Utama Spesifikasi

Aquatec Basah & Kering

Segel Aquatec memastikan pencukur 100%

tahan air. Gunakan ketika mandi dengan gel

atau busa pencukur favorit untuk perlindungan

ekstra kulit Anda. Tentu saja, Anda juga bisa

melakukan pencukuran kering dengan

nyaman. Ketika selesai, cukup lepaskan

kepala pencukur dan bilas di bawah keran

untuk membersihkan pencukur dengan mudah.

Pisau CloseCut

Pisau CloseCut memiliki ujung yang bulat

yang akan meluncur lembut di kulit Anda,

sehingga Anda selalu mendapatkan

pencukuran yang bersih juga nyaman.

Pisau tahan lama

Untuk performa maksimum, ganti kepala cukur

Anda setiap 2 tahun.

Penggunaan tanpa kabel

Tanpa kabel untuk kemudahan. Memberi Anda

daya pencukur tanpa kabel selama 30+ menit.

Daya terisi penuh dalam 10 jam.

Mudah digenggam

Pegangan pencukur memiliki cengkeraman

ergonomis dengan lapisan anti selip,

memastikan kontrol yang dekat untuk presisi

ekstra selama pencukuran.

Dibuat agar awet

Semua alat pencukur kami memiliki garansi

internasional 2 tahun dan dapat digunakan

dengan voltase mana saja.

Desain

Warna: Hitam & Putih Keabu-abuan

Penyelesaian: Plastik biasa

Gagang: Gagang mudah digenggam dan

ergonomis

Mudah digunakan

Basah & Kering

Membersihkan: Sepenuhnya tahan air

Layar: 1 indikator LED

Waktu pencukuran: 30+ menit, sampai 10 kali

pencukuran

Pengoperasian: Baterai isi ulang,

Penggunaan tanpa kabel

Waktu pengisian: 10 jam

Layar menampilkan: Baterai tinggal sedikit,

Pengisian daya

Daya

Voltase otomatis: 100-240 V

Jenis Baterai: Lithium-ion

Konsumsi daya maksimum: 2,0 W

Daya siaga: < 0,25 W

Layanan

Jaminan: Garansi 2-tahun

Head pengganti: Ganti setiap 2 thn dengan

HQ56

Performa Pencukuran

SkinComfort: AquaTec Basah & Kering

Sistem pencukuran: Sistem Pisau CloseCut

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan

emisi CO2. Bagaimana caranya? Produk-

produk ini menawarkan pemeliharaan

lingkungan yang signifikan dalam satu atau

beberapa Green Focal Area Philips - Efisiensi

energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur

ulang dan pembuangan, serta Keandalan

seumur hidup.
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