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Capete flexibile

 

AT890/16

Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin

bărbierit umed cu gel sau spumă de ras

Bucuraţi-vă de un bărbierit plin de prospeţime fără a vă face griji legate de

deteriorarea pielii, cu acest aparat de bărbierit umed şi uscat. Etanşarea Aquatec

asigură un bărbierit uscat, confortabil şi un bărbierit umed care reîmprospătează.

Pentru utilizarea umedă folosiţi gel sau spumă de ras pentru confortul pielii.

Şi utilizare umedă pentru confort sporit al pielii

Aquatec: bărbierit umed care reîmprospătează, cu spumă sau bărbierit uscat uşor

Bărbierit neted

Eficienţa oferită de DualPrecision bărbiereşte eficient firele lungi de păr şi barba

foarte scurtă

Lamele Super Lift&Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă

Uşor de utilizat

50 de minute de bărbierit, 1 oră de încărcare

Aparat de bărbierit lavabil cu sistem QuickRinse

Perfect pentru tunderea perciunilor şi a mustăţii

Încărcare rapidă de 3 minute, pentru o bărbierire

Protejează-ţi pielea

Alunecă uşor peste curbele feţei



aparat de bărbierit electric umed şi uscat AT890/16

Repere Specificaţii

Aquatec bărbierit umed şi uscat

Etanşarea Aquatec a aparatului de bărbierit îl

face 100% rezistent la apă. Utilizaţi-l la duş cu

gelul sau spuma dvs. preferată de ras pentru o

protecţie suplimentară a pielii. Puteţi alege

desigur bărbieritul uscat pentru comoditate.

După ce terminaţi, doar deschideţi capul şi

clătiţi bine la robinet pentru a vă curăţa cu

uşurinţă aparatul de ras.

Lame Dual Precision

Lamele DualPrecision bărbieresc confortabil

atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte

scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2.

Orificiile taie barba foarte scurtă

50+ minute de bărbierit

Bateria litiu-ion puternică şi eficientă energetic

îţi oferă mai multe bărbieriri la o singură

încărcare. Încarc-o o oră şi vei avea parte de

până la 50 de minute de bărbierit – adică în

jur de 17 bărbieriri. Încarc-o 3 minute şi vei

avea suficientă energie pentru un bărbierit.

Complet rezistent la apă

Cu sistemul QuickRinse, pentru curăţare sub jet

de apă, poate fi utilizat la duş.

Sistem de protecţie a pielii

Capetele de protecţie rotunjite, cu nivel redus

de frecare, se ajustează pe curbele feţei tale,

pentru a limita rănirea pielii.

Acţiune Super Lift&Cut

Prima lamă ridică fiecare fir de păr, după care

cea de-a doua taie confortabil sub nivelul

epidermei, pentru rezultate extrem de fine.

Lamă de tuns pop-up

Desăvârşeşte-ţi stilul cu lama de tuns pop-up.

Ideală pentru întreţinerea mustăţii şi tunderea

perciunilor.

Încărcare rapidă pentru 1 bărbierire

Încărcarea rapidă de 3 minute oferă suficientă

energie pentru o bărbierire, astfel încât să fii

întotdeauna rapid, chiar dacă bateria este

descărcată

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Design

Mâner: Mâner uşor

Finisaj: na

Culoare: na

Uşor de utilizat

Umed şi uscat

Curăţare: Complet rezistent la apă,

Compartiment de colectare a părului

QuickRinse

Afişaj: 1 indicator cu LED, Indicator baterie

încărcată, Indicator baterie descărcată,

Indicator de încărcare, Indicator încărcare

rapidă

Funcţionare: Baterie reîncărcabilă, Utilizare

fără fir

Afişajul indică: Baterie descărcată, Încărcare,

Baterie încărcată, Înlocuieşte capetele de

radere

Durată de bărbierire: 50+ minute, până la 17

bărbieriri

Durată de încărcare: 1 oră, Încărcare rapidă de

3 minute, pentru o bărbierire

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V

Tip de baterie: Litiu-ion

Consum maxim de energie: 5,4 W

Energie în stand-by: < 0,25 W

Service

Cap înlocuibil: HQ8 a fost înlocuit de SH50

Capete de schimb: Înlocuieşte la fiecare 2 ani

cu HQ8

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Capete DualPrecision,

Super Lift&Cut

Urmărirea conturului: Răspuns contur dinamic

Modelare: Lamă de tuns pop-up integrată

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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