
 

Golarka elektryczna do
golenia na sucho i mokro

AquaTouch

 
Głowica goląca CloseCut

Na mokro i na sucho

Trymer

 

AT620/14

Doskonała ochrona skóry,

gładkie golenie

Ciesz się odświeżającym goleniem, nie martwiąc o skaleczenia. Aby zapewnić

skórze dodatkowy komfort podczas golenia golarką AquaTouch, zalecamy

zastosowanie żelu lub pianki. Uszczelnienie Aquatec umożliwia bezpieczne,

odświeżające golenie na mokro. Możesz też korzystać z golarki do wygodnego i

szybkiego golenia na sucho.

Urządzenie łagodne dla skóry

Aquatec — odświeżające golenie na mokro z pianką lub łatwe golenie na sucho

Ostrza CloseCut łagodnie suną po skórze i zapewniają dokładne golenie.

Wydajność

Ostrza zachowują niezmienną skuteczność do dwóch lat użytkowania.

Wygodne użytkowanie

Ładowanie zajmuje 10 godz. i wystarcza na co najmniej 30 minut bezprzewodowego

działania.

Wyjątkowy ergonomiczny uchwyt zapewniający większą precyzję i pełną kontrolę.

Wysuwany trymer: idealny do bokobrodów i wąsów.

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza.
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Zalety

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i

na mokro

Dzięki uszczelnieniu Aquatec golarka jest w

100% wodoodporna. Można używać jej pod

prysznicem z ulubionym żelem lub pianką do

golenia, aby dodatkowo chronić skórę. Można

również wygodnie golić się na sucho. Po

zakończeniu wystarczy otworzyć głowicę i

opłukać ją pod bieżącą wodą, aby w prosty

sposób wyczyścić golarkę.

Ostrza CloseCut

Ostrza CloseCut mają zaokrąglone krawędzie,

które przesuwają się gładko po skórze, dzięki

czemu golenie jest nie tylko wygodne, ale i

dokładne.

Trwałe ostrza

Aby utrzymać jak najlepszą wydajność

urządzenia, wymieniaj głowice golące co 2

lata.

Zasilanie akumulatorowe

Możliwość bezprzewodowego użytkowania

zapewnia wygodę. Co najmniej 30 minut

bezprzewodowego działania. Pełne

naładowanie po 10 godzinach.

Wygodny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt golarki ma powłokę

antypoślizgową zapewniającą pełną kontrolę i

większą precyzję golenia.

Wysuwany trymer

Szeroki, wysuwany trymer jest idealny do

przycinania wąsów i bokobrodów.

Trwałość

Wszystkie nasze golarki są objęte 2-letnią

ogólnoświatową gwarancją i mają uniwersalny

zakres napięć.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Wzornictwo

Kolor: Czarny i ciemnogranatowy

Wykończenie: Lakierowana przednia osłona

Uchwyt: Wygodny, ergonomiczny uchwyt

Łatwa obsługa

Na mokro i na sucho

Czyszczenie: W pełni wodoszczelna

Wyświetlacz: 1 wskaźniki LED

Czas golenia: Ponad 30 minut (wystarcza na

maks. 10 cykli golenia)

Działanie: Akumulator, Zasilanie

akumulatorowe

Czas ładowania: 10 godz.

Wskazania na wyświetlaczu: Niski poziom

naładowania akumulatora, Ładowanie

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Typ baterii/akumulatora: NiMH

Maksymalny pobór mocy: 2.0 W

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W

Serwis

Gwarancja: 2 lata gwarancji

Wymienne głowice: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę HQ56

Efektywność golenia

System golenia: System ostrzy CloseCut

SkinComfort: Uszczeln. AquaTec do golenia na

sucho i na mokro
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