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AquaTouch

 
Pisau TripleTrack

Kepala cukur dengan gerakan
berporos

 

AT940/18

Perlindungan kulit luar biasa,

hasil cukur yang mulus

Kini, nikmatilah hasil bercukur yang menyegarkan tanpa khawatir melukai kulit

Anda. Segel Aquatec memastikan pencukuran kering yang nyaman dan

pencukuran basah yang menyegarkan. Gunakan untuk pencukuran basah dengan

gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik.

Melindungi kulit Anda

Bergerak mulus mengikuti lekukan wajah Anda

SmartPivot menjaga kontak dengan kulit secara konstan

Hasil pencukuran yang mulus

Untuk pencukuran bersih yang nyaman

Kepala cukur TripleTrack menawarkan permukaan cukur 50% lebih luas

Mencukur bulu yang terpendek sekalipun

Mudah digunakan

60+ menit pencukuran tanpa kabel dalam sekali pengisian daya

Pemangkas pop-up cocok untuk cambang dan kumis

Pengisian daya cepat selama 3 menit untuk sekali pencukuran

Pencukur yang bisa dicuci dengan sistem QuickRinse

Gunakan juga secara basah untuk kenyamanan kulit yang lebih baik

Dioptimalkan untuk penggunaan dengan gel atau busa untuk kenyamanan kulit yang

lebih baik
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Kelebihan Utama

SmartPivot

Pencukur secara konstan akan menjaga ketiga

kepala pencukur selalu dekat dengan kulit

untuk pencukuran yang cepat

Sistem Perlindungan Kulit

Kepala pelindung rendah gesekan yang bulat

akan menyesuaikan dengan lekuk wajah Anda

untuk membatasi kerusakan kulit.

Kepala pencukur TripleTrack

Tiga jalur pencukuran untuk permukaan cukur

50% lebih luas agar menghasilkan pencukuran

yang cepat dan bersih

Penggunaan tanpa kabel selama 60+ menit

60+ menit daya tanpa kabel bisa digunakan

untuk 20 kali pencukuran. Daya terisi penuh

dalam 1 jam, sehingga alat akan siap

digunakan kapan saja.

Pemangkas pop-up

Pencukur ini memiliki pemangkas pop-up

dengan lebar penuh sehingga cocok untuk

merapikan cambang dan kumis Anda

Pengisian cepat untuk 1 kali bercukur

Pengisian daya cepat selama 3 menit cukup

untuk penggunaan sekali pencukuran, jadi alat

selalu bisa digunakan dengan cepat meskipun

baterainya kosong.

Aksi Super Angkat & Potong

Untuk pencukuran bersih, sistem pisau ganda

yang terpasang pada pencukur listrik Philips

akan mengangkat bulu untuk pencukuran yang

lebih rapat dan nyaman.

Pemotongan DualPrecision

Kepala pencukur DualPrecision memiliki selot

untuk mencukur rambut normal dan lubang

untuk mencukur bulu terpendek sekalipun.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.



pencukur listrik basah dan kering AT940/18

Spesifikasi

Performa Pencukuran

Sistem pencukuran: Pemotongan

DualPrecision, Angkat&Potong Super, Sistem

pemotongan TripleTrack

Mengikuti kontur wajah: Respons kontur yang

dinamis, SmartPivot

Garis luar: Pemangkas pop up terpadu

Mudah digunakan

Layar: Indikator 2 LED, Indikator baterai

penuh, Indikator baterai lemah, Indikator

pengisian, Indikator pengisian daya cepat

Pengisian daya: Dapat diisi ulang,

Pengoperasian tanpa kabel & dengan kabel,

Pengisian daya cepat selama 3 menit untuk 1

kali pencukuran

Membersihkan: Pencukur yang bisa dicuci

seluruhnya, Rongga rambut yang bisa dicuci

cepat

Waktu pencukuran: 60+ menit

Waktu pengisian: 1 jam

Desain

Penyelesaian: Deko-panel berwarna krom,

Cangkang Depan Hitam Legam Metalik

Warna: Hitam Legam Metalik

Gagang: Mudah digenggam, Cengkeraman

karet dengan tekstur bergaris

Aksesori

Dudukan: Dudukan pengisi baterai

Kantung: Gantungan di pancuran/kantong

penyimpanan

Perawatan: Sikat pembersih, Tutup pelindung

Layanan

Garansi 2-tahun

Head pengganti: Ganti setiap thn dengan HQ9

Daya

Voltase otomatis: 100-240 V

Jenis baterai: Li-Ion

Konsumsi daya maks.: 5,4 W

Daya siaga: < 0,2 W
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