
 

 

Philips 6000 series
Elektrisch scheerapparaat

Met precisiescheersysteem

HQ6095/16
Glad scheren

Scheert zelfs de kortste haartjes
De scheerapparaten uit de Philips 6000-serie met de geweldige vormgeving zijn speciaal 
ontwikkeld voor ultraglad scheren. De Super Lift & Cut-technologie garandeert in 
combinatie met het 3D-contourvolgsysteem een ultraglad scheerresultaat.

Scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes
• Precisiescheersysteem

Comfortabel en nauwkeurig
• Super Lift & Cut-technologie

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals
• Afzonderlijke scheerhoofden
• 3D-contourvolgsysteem

Exclusief voor dit model
• Etui
• Zowel met als zonder snoer te gebruiken
• Indicator voor batterij aan het opladen, leeg of vol

Eenvoudig schoon te spoelen
• Afspoelbaar scheerapparaat



 Precisiescheersysteem
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne 
scheerhoofden met sleuven voor het scheren van 
lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met twee mesjes tilt de haren op om ze 
moeiteloos tot onder het huidoppervlak af te 
scheren.

3D-contourvolgsysteem

Het 3D-contourvolgsysteem laat de scheerhoofden 
afzonderlijk van elkaar bewegen, zodat ze de 
contouren van uw gezicht en hals nauwkeurig volgen. 
Voor een perfect scheerresultaat, zelfs op moeilijk 
bereikbare plekken.

Afzonderlijke scheerhoofden

Plaats de haarscherpe scheermesjes van uw Philips-
scheerapparaat dichter tegen uw huid voor een 
uitzonderlijk gladde scheerbeurt.

Etui

Indicator voor batterij aan het opladen, 
leeg of vol
Indicator voor batterij aan het opladen, leeg of vol

Zowel met als zonder snoer te 
gebruiken
Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Afspoelbaar scheerapparaat

Het waterdichte scheerapparaat kan eenvoudig 
onder de kraan worden afgespoeld.
HQ6095/16

Specificaties
Scheerresultaten
• Volgt de contouren: Contourvolgend SmartTouch-

systeem, Reflex Action-systeem, Afzonderlijke 
scheerhoofden, Contourvolgende 3D

• Stylen: Precisietrimmer

Gebruiksgemak
• Opladen: Met snoer/snoerloos, Snel opladen
• Scheertijd: 13 dagen
• Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp
• Materiaal: Chroom
• Afwerking: Lakafwerking

Accessoires
• Etui: Zacht opbergetui
• Onderhoud: Beschermkap

Vermogen
• Gebruikstijd: 40 min.

Service
• Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen 
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