
drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

AquaTouch

 
Ašmenys „DualPrecision“

Lanksčios galvutės

 

AT890/16

Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
drėgnas skutimas su skutimosi geliu arba putomis

Naudodami šią drėgnai ir sausai skutančią barzdaskutę mėgausitės gaivinančiu

skutimu ir nesibaiminsite, kad oda bus pažeista. „Aquatec“ izoliacija sutiekia

galimybę patogiai skusti ir sausą, ir drėgną odą. Kad būtų patogiau, skuskitės

naudodami skutimosi želę ar putas.

Naudokite drėgną, kad odai būtų maloniau

„Aquatec“ – gaivinantis drėgnos odos skutimas su putomis arba patogus sausos odos

skutimas

Skuskitės tolygiai

„DualPrecision“ peiliukai veiksmingai skuta ilgus plaukus ir trumpus šerius

„Super Lift&Cut“ peiliukai pakelia plaukelius, kad švariau nuskustų

Lengva naudoti

Veikia 50 minučių, įkraunama per 1 valandą

Plaunamas skustuvas su „QuickRinse“ sistema

Puikiai tinka žandenoms ir ūsams trumpinti

3 minučių greitas įkrovimas vienam skutimuisi

Apsaugokite savo odą

Tolygiai slysta jūsų veido linkiais



drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė AT890/16

Ypatybės Specifikacijos

„Aquatec“ tarpinė

Dėl „Aquatec“ tarpinės barzdaskutė yra visiškai

atspari vandeniui. Naudokite ją duše su jūsų

mėgstamiausia skutimosi žele ar putomis, kad

kuo geriau apsaugotumėte odą. Be to, kad

procedūra netruktų ilgai, galite skusti sausą

odą. Baigę atidarykite galvutes ir išplaukite po

tekančiu vandeniu – taip išvalyti barzdaskutę

bus paprasčiau.

„Dual Precision“ peiliukai

„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek

ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos

nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa

šerius

Daugiau nei 50 skutimosi minučių

Su energiją taupančiu, galingu ir ilgai

veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi – įkrovę

vieną kartą galėsite skustis daug kartų. Jei

barzdaskutę krausite vieną valandą, galėsite

skustis ilgiau nei 50 minučių – tai apie 17

skutimų. Jei krausite 3 minutes, energijos

užteks nusiskusti vieną kartą.

Atsparus vandeniui

Su „QuickRinse“ sistema – galite plauti po

čiaupu ir naudoti duše

Odos apsaugos sistema

Apvalios apsaugos galvutės be trinties atkuria

jūsų veido įlinkius ir nedirgina odos.

„Super Lift&Cut“ technologija

Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o

antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau

odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Pagražinkite savo išvaizdą spyruokliniu kirpimo

peiliuku. Puikiai tinka ūsams dailinti ir

žandenoms kirpti.

Greitas įkrovimas vienam skutimuisi

Greitai įkrovus per 3 minutes energijos pakaks

nusiskusti vieną kartą, todėl nusiskusite greitai

net tada, kai akumuliatorius bus išsikrovęs

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis

gaubtelis

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi rankena

Apdaila: Nėra pasirinkimo

Spalva: Nėra pasirinkimo

Lengva naudoti

„Wet & Dry“

Valymas: Atsparus vandeniui, Greitai

išvalomas plaukelių skyrius

Ekranas: 1 LED indikatorius, Baterijos įkrovos

indikatorius, Išsikrovusio akumuliatoriaus

indikatorius, Įkrovos indikatorius, Staigaus

įkrovimo indikatorius

Naudojimas: Įkraunama baterija, Naudojimas

be laido

Rodoma ekrane: Senka baterija, Įkrovimas,

Baterija įkrauta, Pakeiskite skutimo galvutes

Skutimosi trukmė: Daugiau nei 50 minučių,

iki

17 skutimų

Įkrovimo laikas: 1 val., 3 min. greitas įkrovimas

1 skutimui

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240

V

Baterijos tipas: Ličio jonų

Maksimalios energijos sąnaudos: 5,4 W

Budėjimo galia: < 0,25 W

Techninė priežiūra

keičiamosios galvutės: Galvutė HQ8 keičiama

kas 2 metus

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „DualPrecision“ galvutės,

„Super Lift&Cut“

Kontūrus atkartojanti: Dinamiškas kontūrų

atkartojimas

Modeliavimas: Integruotas spyruoklinis

kirpimo peiliukas

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2019‑07‑01

Versija: 6.3.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

