
Sähköparranajokone
märkä- ja kuiva-ajoon

AquaTouch

 
DualPrecision-teräyksiköt

Joustavat ajopäät

 
AT890/20

Suojaa ihoa, sileä ajotulos
märkäajoon parranajogeelillä tai partavaahdolla

Saat miellyttävimmän ajokokemuksen, kun käytät Philips-partakonetta parranajogeelin tai -vaahdon kanssa.

Nauti virkistävästä parranajosta ilman huolta ihon ärsyyntymisestä. Aquatec-tiivistys takaa miellyttävän kuiva-

ajon ja virkistävän märkäajon.

Märkäajolla miellyttävämpi ajokokemus

Suunniteltu miellyttävään parranajoon geelin tai vaahdon kanssa

Suojaa ihoasi

Liukuu tasaisesti iholla kasvojen muotoja mukaillen

Aja hellävaraisesti

Mukavaan ja tarkkaan parranajoon

Ajaa lyhyimmänkin sängen

Helppokäyttöinen

Nouseva rajain sopii täydellisesti pulisonkien ja viiksien siistimiseen

Pestävä parranajokone, QuickRinse-järjestelmä

3 minuutin pikalataus yhtä ajokertaa varten

Yli 50 minuuttia johdotonta käyttöä yhdellä latauksella



Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon AT890/20

Kohokohdat Tekniset tiedot

Aquatec Wet & Dry

Aquatec-tiivistys takaa miellyttävän kuiva-ajon

ja virkistävän märkäajon. Suunniteltu

miellyttävään parranajoon geelin tai vaahdon

kanssa, jopa suihkussa.

Ihoystävällinen järjestelmä

Pyöristetyt, kitkattomammat suojukset

mukailevat kasvojen muotoja ja estävät ihon

vahingoittumisen.

Super Lift & Cut -tekniikka

Philips-sähköparranajokoneen

kaksoisterätekniikka takaa tarkan ajon

nostamalla partakarvat ja katkaisemalla ne

lähempää.

Dual Precision -parranajo

DualPrecision-ajopäissä on aukot normaaleja

partakarvoja varten ja lisäaukot lyhyintäkin

sänkeä varten.

Nouseva rajain

Sähköparranajokoneen leveä rajain sopii

täydellisesti pulisonkien ja viiksien

siistimiseen

Täysin vedenkestävä

QuickRinse-järjestelmä, kone voidaan

huuhdella juoksevalla vedellä ja sitä voi

käyttää suihkussa

Yhden ajokerran pikalataus

3 minuutin pikalataus tarjoaa tarpeeksi virtaa

yhteen ajokertaan. Näin olet aina nopeasti

valmis, vaikka akku olisi tyhjä.

Johdoton käyttöaika yli 50 minuuttia

Yli 50 minuuttia johdotonta ajoaikaa riittää 17

ajokertaan. Latautuu täyteen tunnissa, joten

laite on aina käyttövalmis.

 

Ajoteho

Ajojärjestelmä: DualPrecision-parranajo,

Super Lift&Cut

Muotoilu: Ylösnouseva rajain

Helppokäyttöinen

Näyttö: 2 LED-merkkivaloa, Akku täynnä -

merkkivalo, Lataus vähissä -ilmaisin,

Latausilmaisin, Pikalatauksen merkkivalo

Lataaminen: Pikalataus, ladattava, Langaton

toiminta

Puhdistaminen: Täysin vedenkestävä

Ajoaika: Yli 50 minuuttia

Lisätarvikkeet

Pussi: Suihkuripustin/säilytyspussi

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Muotoilu

Pinnoitus: Deco-paneeli, lakattu hopea,

Kuori, sininen

Väri: Hopea ja sininen

Runko: Käteen sopiva kahva, Uurrettu

kumikahva

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Valmiustilan virta: <0,2 W

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: HQ8-malli on korvattu SH50-

mallilla, Vaihda vuosittain HQ8:aan

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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