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Hlavy CloseCut Flex & Float

Len prevádzka so sieťovým
napájaním

 

HQ6906/16

Hladké, a to aj na krku
Čepele CloseCut

Hladké a pohodlné oholenie za prijateľnú cenu. Kombinácia systému Flex & Float

s čepeľami CloseCut zaručuje hladké a pohodlné oholenie.

Pohodlné a hladké

Čepele CloseCut, odolné a samoostriace pre hladšie oholenie

Náhradné hlavy

Prispôsobí sa každej kontúre vašej tváre a krku

Flex & Float sa prispôsobia tvári a krku

Jednoduché používanie

Prevádzka s káblom umožňuje konštantné napájanie

Rukoväť s ergonomickým dizajnom pre jednoduchú manipuláciu

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, vymeniteľné čepele



elektrický holiaci strojček na suché holenie HQ6906/16

Hlavné prvky Technické údaje

Čepele CloseCut

Čepele CloseCut sú vyrobené s vysokou

presnosťou, aby vám spoľahlivo poskytli

hladké a rýchle oholenie. Odolné samoostriace

čepele sa neopotrebúvajú, preto bude vaše

oholenie vždy účinné a rýchle.

Holiace hlavy Flex & Float

Automaticky sa prispôsobí každej krivke Vašej

tváre aj krku a umožní hladšie oholenie

Použitie na sieť

Prevádzka s káblom umožňuje spoľahlivé

holenie, na ktoré sa vždy môžete spoľahnúť.

Skvelá rukoväť na optimálnu manipuláciu

Rukoväť s ergonomickým dizajnom vám

umožňuje jednoduchú manipuláciu pre

pohodlné holenie.

Náhradné hlavy

Pre maximálny výkon vymieňajte každé dva

roky holiace hlavy za model HQ56

Odolná konštrukcia

Pre všetky naše holiace strojčeky platí 2-ročná

celosvetová záruka a možno ich používať s

akýmkoľvek napätím. Čepele s dlhou

životnosťou stačí vymeniť po 2 rokoch.

 

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Systém Flex & Float

Holiaci systém: CloseCut

Jednoduché používanie

Rukoväť: Ergonomické uchopenie a

používanie

Prevádzka: Len so sieťovým napájaním

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka, Ochranný kryt

Príkon

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Servis

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

holiacu hlavu HQ56

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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