
drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

AquaTouch

 

„Super Lift&Cut“

Lanksčios galvutės

 

AT751/16 Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
drėgnas skutimas su skutimosi geliu arba putomis

Naudodami šią drėgnai ir sausai skutančią barzdaskutę mėgausitės gaivinančiu

skutimu ir nesibaiminsite, kad oda bus pažeista. „Aquatec“ izoliacija sutiekia

galimybę patogiai skusti ir sausą, ir drėgną odą. Kad būtų patogiau, skuskitės

naudodami skutimosi želę ar putas.

Naudokite drėgną, kad odai būtų maloniau

Optimizuota naudoti su skutimo geliu ar putomis, kad odai būtų maloniau

Apsaugokite savo odą

Tolygiai slysta jūsų veido linkiais

Skuskitės tolygiai

Maloniam ir švariam skutimui

Lengva naudoti

Plaunamas skustuvas su „QuickRinse“ sistema

40+ minučių skutimosi be laido vienu įkrovimu



drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė AT751/16

Ypatybės Specifikacijos

„Aquatec“ tarpinė

„Aquatec“ tarpinė maloniam sausos odos

skutimui ir atgaivinančiam drėgnos odos

skutimui. Optimizuota naudoti su skutimo geliu

ar putomis, kad odai būtų maloniau net duše.

Odos apsaugos sistema

Apvalios apsaugos galvutės be trinties atkuria

jūsų veido įlinkius ir nedirgina odos.

„Super Lift & Cut“ technologija

Kad skutimasis būtų švarus, „Philips“

elektrinėje barzdaskutėje yra dviejų peiliukų

sistema, pakelianti plaukelius ir nuskutanti

juos arčiau odos.

Atsparus vandeniui

Su „QuickRinse“ sistema – galite plauti po

čiaupu ir naudoti duše

Naudokite be laido 40+ minučių

40+ minučių veikimo be laido 14 skutimų.

Visiškai įkraukite per 8 val., kad prireikus

skustuvas visada būtų paruoštas.

 

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „Super Lift&Cut“

Kontūrus atkartojanti: Dinamiškas kontūrų

atkartojimas

Lengva naudoti

Ekranas: 1 LED indikatorius, Baterijos įkrovos

indikatorius, Išsikrovusio akumuliatoriaus

indikatorius, Įkrovos indikatorius

Įkrovimas: Pakartotinai įkraunamas, Veikimas

be laido

Valymas: Greitai išvalomas plaukelių skyrius,

Atsparus vandeniui

Skutimosi trukmė: 40+ minučiu

Įkrovimo laikas: 8 val.

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis

gaubtelis

Konstrukcija

Apdaila: Juodas rumbuotas dekoratyvinis,

Juodas (vienspalvis) priekinis korpusas

Spalva: juoda

Rankenėlė: Patogi rankena, Guminė rankena

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240

V

Baterijos tipas: Ličio jonų

Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W

Budėjimo galia: 0,5 W

Techninė priežiūra

Keičiama galvutė: Galvutė HQ8 keičiama kas

2 metus

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2019‑07‑01

Versija: 4.0.1

EAN: 08 71010 35900 40

www.philips.com

http://www.philips.com/

