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Üstün cilt koruması,

pürüzsüz tıraş

Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin

rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile

güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay ve hızlı bir tıraş için kuru

olarak da kullanabilirsiniz.

Cilt dostu

Aquatec: köpüklü veya kuru tıraş özellikleriyle ferahlatıcı ıslak tıraş

CloseCut bıçakları ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlar.

Performans

2 yıla kadar sabit bıçak performansı.

Kullanım kolaylığı

10 saatlik şarj, 30 dakikadan fazla kablosuz kullanım sağlar.

Ekstra hassasiyet ve tam kontrol için benzersiz ergonomik tutuş.

Favoriler ve bıyık için mükemmel hassas düzeltici.

2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve

değiştirilebilir bıçaklar.
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Özellikler

Aquatec Islak ve Kuru

Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye

%100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt

koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya

köpükle kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım

için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan

sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için

başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.

CloseCut bıçakları

CloseCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan

yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama

rahat tıraş sonuçları alırsınız.

Uzun ömürlü bıçaklar

Maksimum performans için tıraş başlıklarınızı 2

yılda bir değiştirin.

Kablosuz kullanım

Kablosuz kullanım ekstra rahatlık sağlar. 30

dakikadan fazla kablosuz olarak

kullanabilirsiniz. Tamamen şarj olması 10 saat

sürer.

Tutması kolaydır

Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı,

ergonomik tutuş sağlayan gövdesi, yakın

kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı sağlar.

Hassas düzeltici

Tam genişlikte hassas düzeltici, favorilerinizi

ve bıyığınızı düzeltmek için mükemmeldir.

Uzun ömürlü

Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık

garantiyle birlikte sunulur ve tüm gerilim

değerleriyle uyumludur.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Tasarım

Renk: Siyah ve Yeni Gece Mavisi

Kaplama: Lake ön kısım

Gövde: Ergonomik Kolay Tutuş

Kullanım kolaylığı

Islak ve Kuru

Temizleme: Su geçirmez

Ekran: 1 LED göstergesi

Tıraş süresi: 30 dakikadan fazla, 10 tıraşa

kadar

Çalışma: Şarj edilebilir pil, Kablosuz kullanım

Şarj süresi: 10 saat

Ekran göstergeleri: Pil zayıf, Şarj

Güç

Otomatik voltaj: 100-240 V

Pil Tipi: NiMH

Maksimum güç tüketimi: 2,0 W

Bekleme gücü: < 0,25 W

Servis

Garanti: 2 yıl garanti

Yedek başlıklar: İki yılda bir HQ56 ile değiştirin

Tıraş Performansı

Tıraş sistemi: CloseCut Bıçak Sistemi

SkinComfort: AquaTec Islak ve Kuru
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