
Golarka elektryczna
do golenia na sucho

Shaver series 3000

 
Głowice CloseCut, system Flex
& Float

Tylko działanie przewodowe

 

HQ6906/16

Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

Ostrza CloseCut

Połączenie systemu Flex & Float i ostrzy CloseCut gwarantuje dokładne i wygodne

golenie w przystępnej cenie.

Komfortowe golenie blisko skóry

Trwałe, samoostrzące się ostrza CloseCut zapewniają dokładne golenie

Wymienne głowice

Dostosowuje się do każdego kształtu twarzy i szyi

Flex & Float dostosowuje się do twarzy i szyi

Wygodne użytkowanie

Zasilanie sieciowe zapewnia stałą moc

Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza



Golarka elektryczna do golenia na sucho HQ6906/16

Zalety Dane techniczne

Ostrza CloseCut

Ostrza CloseCut zostały precyzyjnie

zaprojektowane, aby zapewnić niezawodnie

dokładne golenie za każdym razem. Trwałe,

samoostrzące się ostrza nie tępią się, co

gwarantuje, że golenie będzie szybkie i

skuteczne.

Flex & Float

Automatyczne dopasowanie do kształtu twarzy

i szyi zapewnia gładsze golenie

Działanie sieciowe

Zasilanie sieciowe zapewnia niezawodne

golenie.

Wygodny uchwyt ułatwia obsługę

Ten ergonomiczny uchwyt zapewnia łatwą

obsługę urządzenia i wygodne golenie.

Wymienne głowice

Aby zapewnić jak najlepsze działanie

urządzenia, głowice golące należy wymieniać

co 2 lata na HQ56.

Trwałość

Wszystkie nasze golarki są objęte 2-letnią

światową gwarancją i mają uniwersalny zakres

napięć. Trwałe ostrza należy wymieniać

zaledwie raz na 2 lata.

Efektywność golenia

Dopasowująca się do kształtu ciała: System

Flex & Float

System golenia: CloseCut

Łatwość użytkowania

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Działanie: Tylko działanie przewodowe

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Serwis

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę HQ56

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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