Aparat de bărbierit
electric uscat
Shaver series 3000
Flex & Float cu capete CloseCut
Doar utilizare la priză

HQ6906/16

Perfect, chiar şi pe gât
Lame CloseCut
Un bărbierit eﬁcient şi confortabil la un preţ accesibil. Sistemul Flex & Float este
combinat cu lamele CloseCut, garantând un bărbierit eﬁcient şi confortabil.
Eﬁcient şi confortabil
Lame CloseCut rezistente, cu ascuţire automată, pentru un bărbierit precis
Capete de schimb
Urmăreşte ﬁecare linie a feţei şi a gâtului
Flex & Float se adaptează liniilor feţei şi gâtului
Uşor de utilizat
Funcţionare cu ﬁr pentru putere constantă
Mâner proiectat ergonomic pentru mânuire optimă
2 ani de garanţie, tensiune universală şi lame care se pot înlocui

Aparat de bărbierit electric uscat
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Repere

Speciﬁcaţii

Lame CloseCut

Mâner ergonomic pentru mânuire optimă

Performanţe în bărbierire
Urmărirea conturului: Sistem Flex & Float
Sistem de bărbierire: CloseCut
Uşor de utilizat
Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică
Funcţionare: Doar utilizare la priză

Lamele CloseCut sunt proiectate pentru
precizie pentru a-ți oferi un bărbierit precis şi
ﬁabil de ﬁecare dată. Lamele rezistente cu
ascuţire automată nu se uzează pentru a
asigura un bărbierit eﬁcient şi rapid.
Flex & Float

Mânerul proiectat ergonomic permite mânuirea
optimă pentru un bărbierit confortabil.
Capete de schimb
Pentru performanţe maxime, înlocuieşte
capetele de bărbierire la ﬁecare doi ani cu
HQ56

Accesorii
Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de
protecţie
Alimentare
Tensiune automată: 100-240 V
Service
Cap înlocuibil: Înlocuieşte la ﬁecare 2 ani cu
HQ56

Făcut să reziste

Urmăreşte automat ﬁecare linie a feţei şi a
gâtului pentru un bărbierit mai ﬁn
Toate aparatele noastre de bărbierit vin
echipate cu o garanţie internaţională de 2 ani
şi se pot adapta la orice tip de voltaj. Lamele
durabile nu trebuie să ﬁe înlocuite decât după
2 ani.

Utilizare cu ﬁr

Funcţionare cu ﬁr pentru un bărbierit ﬁabil pe
care te poţi baza oricând.
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Philips Green Logo
Produsele Philips Green pot reduce costurile,
consumul de energie şi emisiile de CO2.
Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire
semniﬁcativă a mediului în unul sau mai
multe domenii de interes Philips Green –
eﬁcienţă energetică, ambalare, substanţe
periculoase, greutate, reciclare şi casare şi
ﬁabilitate pe viaţă.

