Sauso skutimo
barzdaskutė
Shaver series 3000
„CloseCut“ galvutės ir „Flex &
Float“
Naudoti tik su laidu

HQ6906/16

Tobulai skuta net kaklą
„CloseCut“ peiliukai
Skuta švariai ir patogiai už priimtiną kainą. „Flex & Float“ sistema kartu su
„CloseCut“ peiliukais garantuoja švarų ir patogų skutimąsi.
Patogu ir švaru
Patvarūs ir savaime pasigalandantys „CloseCut“ peiliukai, kad švariai nusiskustumėte
keičiamosios galvutės
Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių
„Flex & Float“ prisitaiko prie veido ir kaklo linkių
Paprasta naudoti
Naudojimas su laidu pastoviam maitinimui
Ergonomiška rankena skirta patogiam naudojimui
2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai

Sauso skutimo barzdaskutė

HQ6906/16

Ypatybės

Speciﬁkacijos

„CloseCut“ peiliukai

Patogi rankena optimaliam naudojimui

Skutimo efektyvumas
Kontūrus atkartojanti: „Flex & Float“ sistema
Skutimo sistema: CloseCut
Lengva naudoti
Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena
Naudojimas: Tik su laidu

„CloseCut“ peiliukų konstrukcija itin tiksli, kad
galėtumėte skustis greitai ir švariai kiekvieną
kartą. Patvarūs, savaime pasigalandantys
peiliukai išlieka aštrūs, todėl galėsite
nusiskusti švariai ir greitai.

Ši ergonomiška rankena leidžia lengvai
naudotis ir patogiai nusiskusti.
keičiamosios galvutės
Norėdami maksimalaus efektyvumo, kas
dvejus metus keiskite HQ56 skutimo galvutes

„Flex & Float“
Sukurta amžiams

Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų
veido ir kaklo linkio, todėl švelniau skuta
Naudojimas įjungus į el. tinklą

Priedai
Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis
gaubtelis
Maitinimas
Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240
V
Techninė priežiūra
Keičiama galvutė: HQ56 keičiama kas 2
metus

Visoms mūsų barzdaskutėms suteikiama 2
metų visame pasaulyje galiojanti garantija, be
to, barzdaskutę galima naudoti su bet kuria
įtampa. Peiliukai patvarūs, todėl juos reikia
keisti tik kas 2 metus.

Naudojama su laidu, kad visada patikimai
nusiskustumėte.
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„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

