
електрическа самобръсначка

за мокро и сухо бръснене

AquaTouch

 

Ножчета DualPrecision

Огъващи се глави

 

AT890/16

Отлична защита за кожата, гладко бръснене

мокро бръснене с гел или пяна

Радвайте на освежаващото бръснене без притеснения, че може да нараните кожата си, с

тази самобръсначка за мокро и сухо бръснене. Уплътнението Aquatec гарантира удобно

сухо и освежаващо мокро бръснене. Използвайте я на мокро, с гел или пяна за бръснене, за

повече комфорт за кожата.

Използва се и на мокро, за по-голям комфорт на кожата

Aquatec: освежаващо мокро бръснене с пяна или лесно сухо бръснене

Гладко бръснене

DualPrecision ефективно бръснат дълги косми и къса набола брада

Ножчетата Super Lift & Cut повдигат косъмчетата за по-гладко бръснене

Лесна употреба

50 минути бръснене, 1 час зареждане

Миеща се самобръсначка със система QuickRinse

Идеална за подрязване на бакенбарди и мустаци

3-минутно бързо зареждане за едно бръснене

Предпазва кожата ви

Плъзга се леко по извивките на лицето ви
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Aquatec за мокро и сухо бръснене

Уплътнението Aquatec на самобръсначката я прави

100% водонепроницаема. Използвайте я под душа с

любимия си гел за бръснене или пяна за

допълнителна защита на кожата. Разбира се, ако ви е

по-удобно, може да се бръснете и на сухо. Когато

приключите, просто отворете главите и изплакнете с

течаща вода, за да почистите лесно самобръсначката.

Ножчета Dual Precision

Ножчетата DualPrecision комфортно бръснат както

дълги косми, така и къса набола брада. 1.

Отделенията режат дълги косми. 2. Отворите режат

наболата брада

50+ минути бръснене

Енергийно ефективна, мощна литиево-йонна батерия

ви осигурява повече време за бръснене за едно

зареждане. Зареждайте я един час и ще имате до 50

минути време за бръснене – което е равно на около

17 бръснения. Заредете за 3 минути и ще имате

достатъчно мощност за еднократно бръснене.

Напълно водоустойчива

Системата QuickRinse позволява почистване с течаща

вода и използване под душа

Система за защита на кожата

Закръглените предпазни глави с малко триене се

нагаждат към контурите на лицето, за да намалят

дразненето на кожата.

Технология Super Lift & Cut

Първото ножче повдига всяко косъмче, докато

второто комфортно отрязва под нивото на кожата за

наистина гладък резултат.

Вградена сгъваема машинка за подстригване

Завършете общото впечатление със сгъваемата

машинка за подстригване. Идеална за поддържане на

мустаци и подрязване на бакенбарди.

Бързо зареждане за 1 бръснене

3-минутното бързо зареждане осигурява достатъчно

енергия за едно бръснене, за да се справите бързо

дори когато батерията е изтощена

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка

Дизайн

Дръжка: Лесно захващане

Повърхност: няма данни

Цвят: няма данни

Лесна употреба

Мокро и сухо

Почистване: Напълно водоустойчива, Отделението

за косми с бързо изплакване

Дисплей: 1 светодиоден индикатор, Индикатор за

заредена батерия, Индикатор за изтощена батерия,

Индикатор за зареждане, Индикатор за бързо

зареждане

Работен режим: Акумулаторна батерия, Работа на

батерии

Дисплеят показва: Изтощена батерия, Зареждане,

Пълна батерия, Смяна на бръснещите глави

Време за бръснене: 50+ минути, до 17 бръснения

Време за зареждане: 1 час, 3-минутно бързо

зареждане за 1 бръснене

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Тип батерия: литиево-йонна

Максимална консумация на енергия: 5,4 W

Мощност в режим на готовност: < 0,25 W

Сервиз

Резервни глави: Подменяйте на всеки 2 години с

HQ8

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Глави DualPrecision, Super

Lift&Cut

Следване на контура на лицето: Динамична реакция

на контура

Оформяне: Вградена сгъваема машинка за

подстригване

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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