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Skvelá ochrana pokožky,

hladké oholenie

Vychutnajte si osviežujúce oholenie bez obáv z poškodenia svojej pokožky.

Tesnenie Aquatec umožní pohodlné oholenie nasucho aj osviežujúco holenie

namokro. Používajte ho namokro s holiacim gélom alebo penou pre výnimočne

príjemnú starostlivosť o pokožku.

Používajte aj holenie namokro pre skvelú starostlivosť o pokožku

Aquatec: osviežujúce mokré oholenie s penou alebo jednoduché oholenie na sucho

Hladké oholenie

Čepele DualPrecision účinne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko

Čepele Super Lift&Cut nadvihnú chĺpky pre ešte hladšie oholenie

Jednoduché používanie

50 minút holenia, 1 hodina nabíjania

Umývateľný holiaci strojček so systémom QuickRinse

Ideálny na zastrihávanie bokombrád a fúzov

3-minútové rýchle nabíjanie na jedno oholenie

Ochrana pokožky

Hladko kĺže po krivkách vašej tváre
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Hlavné prvky

Aquatec namokro aj nasucho

Vďaka tesneniu Aquatec je strojček 100 %

vodotesný. Použite ho v sprche s vaším

obľúbeným gélom alebo penou na holenie pre

zvýšenú ochranu pokožky. Samozrejme, že

môžete využiť aj praktické oholenie na sucho.

Keď skončíte, vykopte holiace hlavy a

jednoducho strojček vyčistite pod tečúcou

vodou.

Čepele DualPrecision

Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé

chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú

dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko

50+ minút holenia

Energeticky účinná, výkonná lítiová batéria

vám na jedno nabitie poskytne viac oholení. Ak

ju necháte nabíjať jednu hodinu, budete

mať k dispozícii až 50 minút holenia – to je

približne 17 oholení. Po 3 minútach nabíjania

bude mať dostatok energie na jedno oholenie.

Úplne vodotesný

So systémom QuickRinse na čistenie pod

tečúcou vodou, vhodný aj do sprchy

Systém ochrany pokožky

Zaoblené ochranné hlavy s nízkym trením sa

prispôsobia krivkám vašej tváre, aby redukovali

poranenie pokožky.

Technológia Super Lift&Cut

Prvá čepeľ nadvihne každý chĺpok, zatiaľ čo

druhá čepeľ ho jemne odreže pod úrovňou

pokožky, aby ste dosiahli skutočne hladké

oholenie.

Výklopný zastrihávač

Dolaďte svoj vzhľad pomocou výsuvného

zastrihávača. Dokonalý na tvarovanie fúzov a

zastrihávanie kotliet.

Rýchle nabitie pre 1 oholenie

3-minútové rýchle nabitie vám poskytne

dostatok energie na jedno oholenie, takže to

vždy zvládnete rýchlo, aj keď je batéria vybitá

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka, Ochranný kryt

Dizajn

Rukoväť: Jednoduché uchytenie

Povrchová úprava: NA

Farba: NA

Jednoduché používanie

Holenie za mokra aj za sucha: áno

Čistenie: Úplne vodotesný, Zásobník na chĺpky

QuickRinse

Displej: Indikácia s 1 diódou LED, Indikácia

nabitej batérie, Indikácia slabej batérie,

Indikácia nabíjania, Indikácia rýchleho

nabíjania

Prevádzka: Nabíjateľná batéria, Bezšnúrové

použitie

Indikátory na displeji: Batéria vybitá,

Nabíjanie, Batéria nabitá, Vymeňte holiace

hlavy

Doba holenia: Viac ako 50 minút, až 17

oholení

Čas nabíjania: 1-hodinová, 3 min. rýchle

nabitie na 1 oholenie

Príkon

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Typ batérie: Li-ion

Maximálna spotreba energie: 5,4 W

Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,25 W

Servis

Záruka: Dvojročná záruka

Náhradné hlavy: Vymieňajte každé 2 roky za

holiacu hlavu HQ8

Výkon pri holení

Holiaci systém: Systém AquaTec namokro aj

nasucho, Hlavy DualPrecision, Super Lift&Cut

Sledovanie kontúr: Dynamické kopírovanie

kontúr

Príjemný pocit pre pokožku: Systém ochrany

pokožky

Tvarovanie: Integrovaný výklopný zastrihávač
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