
Golarka elektryczna do
użytku na sucho i na mokro

AquaTouch

 
Super Lift&Cut

Elastyczne głowice golące

 

AT751/16

Doskonała ochrona skóry, gładkie golenie
golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki do golenia

Ciesz się odświeżającym goleniem, nie martwiąc się o podrażnienia skóry dzięki

golarce do golenia na mokro i na sucho. Uszczelnienie Aquatec umożliwia

wygodne golenie na sucho i odświeżające golenie na mokro. Do golenia na

mokro golarką Philips zalecamy zastosowanie żelu lub pianki, aby zapewnić

skórze maksymalny komfort.

Golenie również na mokro — dodatkowy komfort dla skóry

Zoptymalizowane do golenia z użyciem żelu lub pianki, aby zapewnić skórze

dodatkowy komfort

Ochrona skóry

Golarka płynnie dopasowuje się do kształtu twarzy

Gładkie golenie

Zapewnia wygodne i dokładne golenie

Łatwość użytkowania

Golarka z możliwością mycia w wodzie i systemem QuickRinse

Ponad 40 minut działania akumulatorowego po jednym naładowaniu



Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro AT751/16

Zalety Dane techniczne

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i

mokro

Uszczelnienie Aquatec zapewnia wygodne

golenie na sucho i odświeżające golenie na

mokro. Zoptymalizowane do użycia z żelem lub

pianką, aby zapewnić skórze większy komfort,

nawet pod prysznicem.

System ochrony skóry

Zaokrąglone głowice zmniejszają tarcie i

dopasowują się do kształtu twarzy,

zapobiegając uszkodzeniu skóry.

Super Lift & Cut Action

System podwójnych ostrzy wbudowany w

golarkę elektryczną firmy Philips unosi włosy i

przycina je blisko skóry, zapewniając dokładne

golenie.

W pełni wodoszczelna

System QuickRinse umożliwia mycie pod

bieżącą wodą i używanie pod prysznicem

Ponad 40 minut działania akumulatorowego

Ponad 40 minut pracy na zasilaniu

akumulatorowym wystarcza na 14-krotne

golenie. Pełne naładowanie trwa 8 godzin,

więc golarka zawsze jest gotowa do pracy.

 

Efektywność golenia

System golenia: Super Lift&Cut

Dopasowująca się do kształtu ciała: Dynamic

Contour Response

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: 1 wskaźnik LED, Wskaźnik

pełnego naładowania, Wskaźnik niskiego

poziomu naładowania baterii, Wskaźnik

ładowania

Ładowanie: Akumulator (wielokrotne

ładowanie), Zasilanie akumulatorowe

Czyszczenie: Komora na włosy z możliwością

szybkiego płukania, W pełni wodoszczelna

Czas golenia: Ponad 40 minut

Czas ładowania: 8 godzin

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Wykończenie

Wykończenie: Czarna, ozdobna osłona

Decopanel, z wytłoczeniami, Czarna, gładka

osłona z przodu

Kolor: Czarny

Uchwyt: Wygodny chwyt, Gumowy uchwyt

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W

Serwis

Wymienna głowica: HQ8 zastąpiona przez

SH50, Wymieniaj co 2 lata na głowicę HQ8

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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