
elektrisch
scheerapparaat

AquaTouch

AT754

Geweldige huidbescherming,

glad scheerresultaat

Geniet vanaf nu van een glad scheerresultaat zonder zorgen over een

beschadigde huid. De Aquatec-afdichting zorgt voor comfortabel droog scheren

en verfrissend nat scheren. Gebruik het apparaat met water en scheergel of -

schuim voor een nog comfortabeler gevoel.

Beschermde huid

Glijdt soepel over de rondingen van uw gezicht

Glad scheerresultaat

Voor een comfortabel, glad scheerresultaat

Gebruiksgemak

Meer dan 40 minuten draadloos gebruik na één keer opladen

Afspoelbaar scheerapparaat met QuickRinse-systeem

Ook nat te gebruiken voor een nog comfortabeler gevoel

Geoptimaliseerd voor gebruik met gel of schuim voor een nog comfortabeler gevoel



elektrisch scheerapparaat AT754/16

Kenmerken Specificaties

Aquatec voor nat en droog scheren

Aquatec-afdichting voor comfortabel droog

scheren en verfrissend nat scheren.

Geoptimaliseerd voor gebruik met scheergel of

-schuim voor nog meer comfort, zelfs onder de

douche.

Huidbeschermend systeem

Afgeronde, wrijvingsarme scheerhoofden

passen zich aan de rondingen van uw gezicht

aan en beperken beschadiging van uw huid.

Super Lift & Cut-systeem

Het systeem met dubbele mesjes van het

elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren

op en scheert ze op een comfortabele manier

af voor een glad scheerresultaat.

Volledig waterdicht

Dankzij het QuickRinse-systeem kunt u het

apparaat afspoelen onder de kraan en

gebruiken onder de douche

Meer dan 40 minuten draadloos gebruik

Meer dan 40 minuten draadloos gebruik is

voldoende voor 14 scheerbeurten. Volledig

opgeladen in 8 uur, dus altijd klaar voor

gebruik.

 

Scheerresultaten

Scheersysteem: Super Lift & Cut

Volgt de contouren: Dynamic Contour

Response

Gebruiksgemak

Scherm: 1 LED-lampje, Indicatie 'batterij

opgeladen', Batterij bijna leeg-indicatie,

Oplaadindicatie

Opladen: Oplaadbaar, Snoerloos gebruik

Schoonmaken: Snel afspoelbare haarkamer,

Volledig waterdicht

Scheertijd: 40+ minuten

Oplaadtijd: 8 uur

Ontwerp

Afwerking: Geribbeld decoratiepaneel, zwart,

Behuizing (standaard), zwart

Kleur: Zwart

Handvat: Ligt gemakkelijk in de hand,

Rubberen greep

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met HQ8

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Batterijtype: Li-ion

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Energieverbruik in stand-by: 0,5 W
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