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Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα

υγρό ξύρισμα με αφρό ή τζελ ξυρίσματος

Απολαύστε ένα αναζωογονητικό ξύρισμα χωρίς να ανησυχείτε για την επιδερμίδα σας, με

αυτήν την ξυριστική μηχανή για στεγνή και υγρή χρήση. Το κάλυμμα Aquatec σάς προσφέρει

άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα. Στο υγρό ξύρισμα, χρησιμοποιήστε το με

αφρό ή τζελ ξυρίσματος, για ακόμη πιο απαλή επιδερμίδα.

Χρήση και σε υγρό ξύρισμα, για ακόμη πιο απαλή επιδερμίδα

Aquatec: αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα με αφρό ή εύκολο στεγνό ξύρισμα

Απολαύστε ένα απαλό ξύρισμα

Οι λεπίδες DualPrecision ξυρίζουν αποτελεσματικά κοντές και μακριές τρίχες

Χάρη στην τεχνολογία Super Lift & Cut, οι λεπίδες ανασηκώνουν τις τρίχες για πιο βαθύ

ξύρισμα.

Ευκολία στη χρήση

Πάνω από 50 λεπτά αυτονομίας, με φόρτιση 1 ώρας

Πλενόμενη ξυριστική μηχανή με σύστημα QuickRinse

Ιδανικό για να τριμάρετε φαβορίτες και μουστάκι

Γρήγορη φόρτιση 3 λεπτών για 1 ξύρισμα

Προστατέψτε την επιδερμίδα σας

Γλιστρά απαλά στις καμπύλες του προσώπου σας
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Το κάλυμμα Aquatec της ξυριστικής μηχανής είναι

100% αδιάβροχο. Χρησιμοποιήστε το στο ντους με το

αγαπημένο σας τζελ ή τον αφρό ξυρίσματος, για

επιπλέον προστασία της επιδερμίδας. Φυσικά,

μπορείτε επίσης να κάνετε και στεγνό ξύρισμα για

μεγαλύτερη ευκολία. Όταν τελειώσετε, απλώς ανοίξτε

τις ξυριστικές κεφαλές και ξεπλύνετέ τις με νερό

βρύσης.

Λεπίδες Dual Precision

Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα

στις μακριές και τις κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές

κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα

πιο κοντά γένια.

Πάνω από 50 λεπτά αυτονομίας

Η ισχυρή, ενεργειακά αποδοτική μπαταρία ιόντων

λιθίου παρέχει περισσότερο χρόνο αυτονομίας ανά

φόρτιση. Μετά από φόρτιση μίας ώρας, θα έχετε

περισσότερα από 50 λεπτά αυτονομίας (περίπου 17

ξυρίσματα). Με μία φόρτιση 3 λεπτών θα έχετε

αρκετή αυτονομία για ένα ξύρισμα.

Πλήρως αδιάβροχη

Με σύστημα QuickRinse, για καθάρισμα κάτω από τη

βρύση και χρήση στο ντους

Σύστημα προστασίας δέρματος

Οι στρογγυλεμένες προστατευτικές κεφαλές χαμηλής

τριβής προσαρμόζονται στις καμπύλες του

προσώπου σας, προστατεύοντας την επιδερμίδα.

Κατοχυρωμένο σύστημα Super Lift & Cut

Η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει την τρίχα, ενώ η

δεύτερη την κόβει κάτω από το επίπεδο της

επιδερμίδας, για απίστευτα λεία αποτελέσματα.

Πτυσσόμενο τρίμερ

Ολοκληρώστε το στιλ σας με το πτυσσόμενο τρίμερ.

Ιδανικό για να διατηρείτε το σχήμα στο μουστάκι σας

και να τριμάρετε τις φαβορίτες σας.

Γρήγορη φόρτιση για 1 ξύρισμα

Μία γρήγορη φόρτιση 3 λεπτών παρέχει αρκετή ισχύ

για ένα ξύρισμα, ώστε να μπορείτε να ξυρίζεστε

πάντα γρήγορα ακόμα και όταν η μπαταρία έχει

εξαντληθεί

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Προστατευτικό

κάλυμμα

Σχεδίαση

Λαβή: Εύκολη λαβή

Φινίρισμα: NA

Χρώματα: NA

Ευκολία στη χρήση

Wet & Dry: Και

Καθάρισμα: Πλήρως αδιάβροχη, Γρήγορο καθάρισμα

χώρου συλλογής τριχών

Οθόνη: 1 ενδεικτική λυχνία LED, Ένδειξη πλήρους

φόρτισης μπαταρίας, Ένδειξη χαμηλού επιπέδου

μπαταρίας, Ένδειξη φόρτισης, Ένδειξη γρήγορης

φόρτισης

Λειτουργία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία, Χρήση

χωρίς καλώδιο

Ενδείξεις οθόνης: Χαμηλή μπατ., Φόρτιση, Μπαταρία

πλήρως φορτισμένη, Αντικατάσταση κεφαλών

ξυρίσματος

Χρόνος ξυρίσματος: Πάνω από 50 λεπτά, έως και

17 ξυρίσματα

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα, Γρήγορη φόρτιση 3

λεπτών για 1 ξύρισμα

Ρεύμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 5,4 W

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: < 0,25 W

Σέρβις

Ανταλλακτικές κεφαλές: Αντικαθιστάτε κάθε 2 έτη με

HQ8

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Κεφαλές Dual Precision,

Κατοχυρωμένο σύστημα Super Lift & Cut

Παρακολούθηση περιγράμματος: Δυναμική

απόκριση

περιγράμματος

Διαμόρφωση περιγράμματος: Ενσωματωμένο

πτυσσόμενο τρίμερ

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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