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Hlavy CloseCut Flex & Float

Pouze použití s kabelem

Výklopný zastřihovač

 

HQ6946/16

Hladké oholení i na krku
Břity CloseCut

Hladké a pohodlné oholení za dobrou cenu. Systém Flex & Float v kombinaci

s břity CloseCut zaručují hladké a pohodlné oholení.

Pohodlně hladké

Břity CloseCut, odolné a samoostřicí pro hladké oholení

Výměnné hlavy

Přizpůsobení konturám obličeje a krku

Flex & Float kopíruje obličej a krk

Snadné použití

Ideální pro zastřihování kotlet a kníru

Provoz s kabelem pro nepřetržité napájení

Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné používání

2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity



elektrický holicí strojek pro suché holení HQ6946/16

Přednosti Specifikace

Břity CloseCut

Břity CloseCut jsou navrženy tak, aby pokaždé

poskytly spolehlivě hladké oholení. Odolné

samoostřicí břity se neopotřebují a zajišťují tak

efektivní a rychlé holení.

Flex & Float

Automaticky se přizpůsobuje konturám vašeho

obličeje a krku pro hladší oholení.

Kabelové připojení

Provoz s kabelem pro spolehlivé holení, na

které se můžete vždy spolehnout.

Výklopný zastřihovač

Vylepšete svůj vzhled pomocí výklopného

zastřihovače. Ideální pro udržování kníru a

zastřihování kotlet.

Snadné uchopení pro optimální používání

Tato ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje

snadné používání pro pohodlné oholení.

Výměnné hlavy

Pro maximální výkon vyměňte každé dva roky

holicí hlavy za typ HQ56

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše holicí strojky mají celosvětovou

2letou záruku a jsou kompatibilní s jakýmkoli

napětím. Odolné břity se musí vyměňovat

každé 2 roky.

 

Holicí výkon

Kopírování obrysů: Systém Flex & Float

Holicí systém: CloseCut

Snadné použití

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Provoz: Pouze s kabelem

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Výklopný zastřihovač: Ano

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100-240 V

Servis

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ

HQ56

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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