
scheerapparaat voor
nat/droog scheren

PowerTouch

 
DualPrecision-scheerhoofden

SmartPivot-scheerhoofden

 
AT880

Slimme beweegbare scheerunit,

een gladder resultaat

Met de PowerTouch met Aquatec begint u de dag krachtig. PowerTouch biedt een

langere scheerduur en de volledig afspoelbare DualPrecision-scheerhoofden

zorgen bovendien voor een gladder resultaat. Dankzij de Aquatec-afdichting kunt

u kiezen tussen comfortabel droog scheren en verfrissend nat scheren.

Ultraglad scheren

Gepatenteerd Super Lift & Cut-mesje tilt de haren op om gladder te scheren

Lange haren en korte stoppels efficiënt scheren

Volgt de contouren van het gezicht

De bewegende en flexibele scheerhoofden volgen alle contouren voor uw comfort

Eenvoudig te gebruiken

Tot 50 minuten scheren na 1 uur opladen

Voor eenvoudig schoonmaken en nat en droog gebruik

Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor

Huidvriendelijk

Aquatec: nat scheren met schuim of eenvoudig droog scheren

Glijdt soepel over de rondingen van uw gezicht

Wrijvingsarme SkinGlide voor extra glad scheren



scheerapparaat voor nat/droog scheren AT880/44

Kenmerken

(Gepatenteerde) Super Lift & Cut

Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het

tweede mesje de haar onder het niveau van de

huid afscheert, voor een ultraglad resultaat.

Aquatec voor nat en droog gebruik

De Aquatec-afdichting van het elektrische

Philips-scheerapparaat zorgt voor 100%

waterdichtheid. Onder de douche kunt u zich

met uw favoriete scheerschuim of -gel scheren

voor extra huidcomfort. Als het beter uitkomt,

kunt u uiteraard ook droog scheren.

Alleen draadloos te gebruiken

Met de efficiënte, krachtige lithium-ionbatterij

hebt u meer scheerminuten per oplaadbeurt.

Laad het scheerapparaat een uur op en u kunt

tot wel 50 minuten of ongeveer 17 keer

scheren. Drie minuten opladen is genoeg voor

één scheerbeurt.

DualPrecision-scheerhoofden

De DualPrecision-hoofden scheren zowel

lange haren als korte stoppels comfortabel af. 1.

Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor

stoppels.

Bewegende en flexibele scheerhoofden

De flexibele scheerhoofden blijven dicht op uw

huid en de bewegende hals geeft elke

beweging een extra dimensie voor een gladde,

snelle en comfortabele scheerbeurt.

Uitklaptrimmer

Maak uw verzorging compleet met de

uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van

snor en bakkebaarden.

Huidbeschermend systeem

Afgeronde, wrijvingsarme scheerhoofden

passen zich aan de rondingen van uw gezicht

aan en beperken huidirritatie.

SkinGlide-systeem

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak

glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een

moeiteloos glad resultaat.

Waterbestendig

Voor eenvoudig schoonmaken en nat en droog

gebruik
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Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Standaard: Oplader

Reisetui

Gebruiksgemak

Scherm: 1 LED-lampje, Indicatie 'batterij

opgeladen', Batterij bijna leeg-indicatie,

Oplaadindicatie, Indicatie voor snel opladen

Scheertijd: 60+

Scheertijd: Tot 21 dagen

Service

Vervangend scheerhoofd: Elk jaar vervangen

met HQ9

Scheerresultaten

Volgt de contouren: Dynamic Contour

Response, SmartPivot

Scheersysteem: Super Lift & Cut, TripleTrack-

scheerhoofden

Stylen: Geïntegreerde uitklaptrimmer
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