
Pánský elektrický holicí
strojek Wet & Dry

AquaTouch

 

Super Lift&Cut

Hlavy Flexing

 

AT751/16 Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení
mokré holení s holicí pěnou nebo gelem

S tímto holicím strojkem pro mokré a suché holení si můžete vychutnat osvěžující

holení bez obav z poranění pokožky. Těsnění Aquatec zajistí pohodlné suché

holení i osvěžující mokré holení. Při mokrém holení používejte pro zvýšení pohodlí

pěnu nebo gel.

Mokré holení také zajišťuje lepší péči o pokožku

Optimální pro použití s gelem nebo pěnou pro zvýšené pohodlí pokožky

Chraňte svou pokožku

Hladce klouže přes křivky vaší tváře

Hladké oholení

Pro pohodlně dokonalé holení

Snadné použití

Omyvatelný holicí strojek se systémem QuickRinse

Více než 40 minut holení bez kabelu na jedno nabití



Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry AT751/16

Přednosti Specifikace

Suché a mokré oholení Aquatec

Těsnění Aquatec zajistí pohodlné suché holení

i osvěžují mokré holení. Pro zvýšené pohodlí

pokožky optimalizováno pro použití s gelem

nebo pěnou na holení, a to dokonce i ve sprše.

Systém ochrany pokožky

Zaoblená hlava s nízkým třením a ochranou se

přizpůsobí křivkám vaší tváře, tím chrání

pokožku před poraněním.

Funkce Super Lift & Cut

Elektrický strojek Philips obsahuje systém

dvou břitů, který vousy nadzdvihne, takže je

může pohodlně ostříhat z menší vzdálenosti.

Získáte tak dokonalé oholení.

Plně vodotěsný

Obsahuje systém QuickRinse, který se dá umýt

pod tekoucí vodou a používat i ve sprše

Více než 40 minut používání bez kabelu

Více než 40 minut holení bez kabelu pro

14 oholení. Plné nabití za 8 hodin, takže je

vždy připraven, když jej potřebujete.

 

Holicí výkon

Holicí systém: Super Lift&Cut

Kopírování obrysů: Dynamická odezva na

obrysy tváře

Snadné použití

Displej: Indikace pomocí 1 diody LED,

Indikace nabitého akumulátoru, Upozornění

vybitého akumulátoru, Indikace nabíjení

Nabíjení: Nabíjecí, Bezdrátový provoz

Čištění: Schránka na vousy pro rychlé

vypláchnutí, Plně vodotěsný

Doba holení: Více než 40 minut

Doba nabíjení: 8 hodin

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Design

Povrchová úprava: Černý ozdobný žebrovaný,

Přední obal (běžná) černá

Barva: Černá

Tělo: Snadné uchopení, Pogumované tělo

kartáčku

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100-240 V

Typ baterie: Lithium-iontový

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Pohotovostní napájení: 0,5 W

Servis

Výměnná hlava: Model HQ8 byl nahrazen

modelem SH50, Každé 2 roky vyměňte za typ

HQ8

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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