
våt og tørr elektrisk
barbermaskin

AquaTouch

 

Super Lift&Cut

Fleksible hoder

 

AT750/20 Svært god beskyttelse av huden, glatt barbering

våt barbering med barberingsgel eller -skum

Bruk denne våtbarbermaskinen fra Philips med barberingsgel eller skum for å

gjøre barberingen komfortabel for huden. Nå kan du nyte en forfriskende

barbering uten å bekymre deg for å skade huden. Aquatec-forseglingen garanterer

komfortabel tørr barbering og forfriskende våt barbering.

Kan også brukes våt for å gjøre det mer komfortabelt for huden

Optimalisert for å brukes med barberingsgel eller -skum for å gjøre det mer

komfortabelt for huden

Beskytt huden

Glir lett over kurvene i ansiktet ditt

Glatt barbering

For en behagelig og tett barbering

Enkel i bruk

Barbermaskin med QuickRinse-system som kan rengjøres

40+ minutter med ledningsfri barbering på bare én opplading



våt og tørr elektrisk barbermaskin AT750/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

Aquatec våt og tørr

Aquatec-forseglingen gir en komfortabel tørr

barbering og en forfriskende våt barbering.

Optimalisert for bruk med barberingsgel eller -

skum for å gjøre det enda mer komfortabelt for

huden, til og med i dusjen.

System for beskyttelse av huden

De avrundede beskyttelseshodene med lav

friksjon justerer seg etter kurvene i ansiktet ditt

for å unngå å skade huden.

Super Lift & Cut-funksjon

For en tett barbering har vi inkludert et dobbelt

knivsystem i Philips-barbermaskinen som

løfter hårene for å kutte tettere og mer

komfortabelt.

Fullstendig vanntett

Med QuickRinse-systemet, som gjør at den

kan rengjøres under springen og brukes i

dusjen

Ledningsfri bruk i 40+ minutter

40+ minutter med ledningsfri bruk til 14

barberinger. Fullt oppladet på 8 timer, slik at

den alltid er klar til bruk.

 

Barberingsresultat

Barberingssystem: Super Lift&Cut

Følger konturene: Dynamisk konturrespons

Enkel i bruk

Skjerm: 1 LED-indikator, Indikator for fulladet

batteri, Indikator for lavt batteri,

Ladeindikasjon

Lading: Oppladbar, Trådløs betjening

Rengjøring: Hurtigrensing av hårkammer,

Fullstendig vanntett

Barberingstid: 40+ minutter

Ladetid: 8 timer

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende

deksel

Utforming

Overflate: Riflet dekorpanel i levende blå,

Frontdeksel (ensfarget) i svart

Farge: Svart og levende blå

Håndtak: Godt grep, Gummihåndtak

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Li-ion

Maks. strømforbruk: 5,4 W

Stand-by-strøm: 0,5 W

Service

Erstatningshode: Skift hvert år med HQ8

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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