
Nedves és száraz
elektromos borotva

AquaTouch

 

Super Lift&Cut

Mozgó körkések

 

AT751/16 Kivételes bőrvédelem, simára borotválás
Nedves borotválás borotvazselével vagy borotvahabbal

Próbálja ki a frissítő borotválkozás nagyszerű élményét a nedves és száraz

borotvával anélkül, hogy megsértené a bőrét. Az Aquatec technológia kényelmes

száraz borotválkozást és frissítő nedves borotválkozást kínál az Ön számára.

Használja nedvesen borotvazselével vagy borotvahabbal bőre biztonsága

érdekében.

Használja nedvesen bőrének kényelme érdekében

Borotvahabos vagy borotvazselés használatra optimalizált bőrének kényelme

érdekében

Védje bőrét

Könnyedén siklik az arcon

Sima borotválkozás

A kényelmes és alapos borotválkozásért

Egyszerű használat

QuickRinse rendszerű, mosható borotva

Egy töltéssel minimum 40 perc vezeték nélküli borotválkozás



Nedves és száraz elektromos borotva AT751/16

Fénypontok Műszaki adatok

Aquatec Wet & Dry

Aquatec – nedves és száraz borotválkozáshoz.

Borotvahabos vagy borotvazselés használatra

optimalizált bőrének kényelme érdekében -

akár a zuhanyzóban is.

Bőrvédő rendszer

A lekerekített, súrlódás nélküli körkések

automatikusan illeszkednek arcának vonalához

a bőr sérülésének megakadályozása

érdekében.

Super Lift&Cut Action

A Philips elektromos borotvába épített kettős

vágóél kényelmesen megemeli, majd a bőrhöz

közel vágja el a szőrszálakat.

Teljesen vízálló

QuickRinse rendszerrel - csap alatt tisztítható

és zuhanyzóban is használható

Minimum 40 perc vezeték nélküli használat

Minimum 40 perc, 14 alkalomnyi

borotválkozás. 8 óra alatt teljesen feltöltődik,

így bármikor rendelkezésre áll.

 

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: Super Lift&Cut

Kontúrkövetés: Dinamikus kontúrkövetés

Egyszerű használat

Kijelző: 1 LED jelzés, Akkumulátor feltöltve

jelzés, Alacsony akkumulátor töltöttség

jelzőfény, Töltésjelző

Töltés: Újratölthető, Vezeték nélküli használat

Tisztítás: Gyorsan kiöblíthető szőrzetgyűjtő

tartály, Teljesen vízálló

Borotválkozási idő: Minimum 40 perc

Töltési idő: 8 óra

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe, Védőkupak

Kialakítás

Kidolgozás: Dekorpanel bordázott, fekete,

Elülső borítás (sima) fekete

Szín: Fekete

Markolat: Kényelmes markolat, Gumifogantyú

Energiaellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Maximális energiafelhasználás: 5,4 W

Készenléti mód: 0,5 W

Szerviz

Cserélhető fej: A HQ8 helyét átvette az SH50,

Cserélje 2 évenként egy HQ8 modellel

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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