
 

Електрическа самобръсначка

за сухо бръснене

Shaver series 3000

  Глави CloseCut Flex & Float

Употреба само с кабел

Сгъваем тример

 

HQ6946/16

Гладко, дори на врата
Ножчета CloseCut

Гладко и удобно бръснене на приемлива цена. Системата Flex & Float, в съчетание с ножчета

CloseCut, гарантира гладко и удобно бръснене.

Гладко и удобно

Ножчета CloseCut, издръжливи и самонаточващи се за гладко бръснене

Резервни глави

Адаптира се към всяка извивка на лицето и врата ви

Flex & Float се нагажда към извивките на лицето и врата

Лесна употреба

Идеална за подрязване на бакенбарди и мустаци

Работа с кабел за постоянна мощност

Ергономично конструирана дръжка за лесно захващане

2 години гаранция, работи с напреженията в цял свят и има сменяеми ножчета



Електрическа самобръсначка за сухо бръснене HQ6946/16
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Ножчета CloseCut

Ножчетата CloseCut са прецизно проектирани да

гарантират надеждно гладко бръснене всеки път.

Издръжливите самонаточващи се ножчета не се

износват, а бръсненето ви е все така ефективно и

бързо.

Flex & Float

Автоматично се нагажда към всяка извивка на лицето

и врата ви за по-гладко бръснене

Използване със захранване от ел. мрежа

Работа с кабел за надеждни резултати при бръснене,

на които винаги може да разчитате.

Сгъваем тример

Завършете общото впечатление със сгъваемата

машинка за подстригване. Идеална за поддържане на

мустаци и подрязване на бакенбарди.

Лесно захващане за най-добър захват

Тази ергономично конструирана дръжка дава

възможност за лесно захващане с цел удобно

бръснене.

Резервни глави

За максимални резултати подменяйте бръснещите

глави на всеки две години с HQ56

Създаден за дълъг живот

Всичките ни самобръсначки имат 2-годишна гаранция

и могат да се адаптират към всякакво напрежение.

Дълготрайните ножчета имат нужда от замяна едва

след 2 години.

 

Работни показатели при бръснене

Следване на контура на лицето: Система Flex &

Float

Система за бръснене: CloseCut

Лесна употреба

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Работен режим: Само с кабел

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка

Сгъваем тример

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с

HQ56

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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