
 

kuru tıraş makinesi

Shaver series 3000

 
CloseCut başlıklar Flex & Float

35+ dk. kablosuz kullanım/8 s.
şarj

 

HQ6926/16

Boyunda bile pürüzsüz tıraş
CloseCut bıçakları

Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. CloseCut bıçaklarıyla birlikte kullanılan Flex &

Float sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.

Rahat ve pürüzsüz

Pürüzsüz tıraş için dayanıklı ve kendiliğinden bilenen CloseCut bıçakları

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara uyum sağlar

Flex & Float yüz ve boyun kıvrımlarına uyum sağlar

Kullanım kolaylığı

35 dakikadan fazla tıraş süresi, 8 saat şarj

2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve

değiştirilebilir bıçaklar

Kablolu ve kablosuz kullanılabilir

Şarj göstergesi

Kolay tutuş

Kolay tutuş için ergonomik tasarım



kuru tıraş makinesi HQ6926/16

Özellikler Teknik Özellikler

CloseCut bıçakları

CloseCut bıçakları her defasında size güvenilir

ve pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunmak için

hassas olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı,

kendiliğinden bilenen bıçaklar eskimez,

böylece her zaman etkili ve hızlı tıraş

olabilirsiniz.

Flex & Float

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara

otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş

sağlar

35 dakikadan fazla tıraş süresi

8 saatlik şarjdan sonra 35 dakikadan fazla tıraş

yapabilirsiniz, bu da yaklaşık 14 tıraşa karşılık

gelir.

Kablolu ve kablosuz kullanım

Kablolu ve kablosuz kullanılabilir

Pil Işığı

Şarj göstergesi

Uzun ömürlü

Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık

garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle

uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2

yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

Optimum kullanım için kolay tutuş

Ergonomik tasarımlı bu kol sayesinde kolay

tutuş ve rahat tıraş.

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası, Koruyucu kapak

Kolay kullanım

Şarj: 8 saat

Şarj: Kablolu/kablosuz, Şarj göstergesi

Güç

Otomatik voltaj: 100-240 volt

Çalışma: 30 dk

Servis

Yedek başlık: İki yılda bir HQ56 ile değiştirin

Tıraş Performansı

Tıraş sistemi: CloseCut

Yüz kıvrımlarına uyum: Reflex Action sistemi,

Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları
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Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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