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CloseCut körkések, Flex & Float

Csak vezetékes használat

Rugósan oldódó pajeszvágó

 

HQ6946/16

Alapos, még a nyak környékén is
CloseCut pengék

Kellemesen simára borotválhatja bőrét, kedvező áron. A Flex & Float és CloseCut

pengék kombinációja kellemes és alapos borotválást biztosít.

Kényelmes és alapos

CloseCut pengék - tartós és önélező pengék az alapos borotválkozáshoz

Csere körkések

Illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A Flex & Float rendszer illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

Egyszerű használat

Tökéletes a pajesz és a bajusz formázásához

Állandó tápellátás a vezetékes használattal

Ergonomikusan tervezett markolat az egyszerű használat érdekében

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék



száraz elektromos borotva HQ6946/16

Fénypontok Műszaki adatok

CloseCut pengék

A CloseCut pengék precíziós tervezése

megbízhatóan alapos borotválkozási élményt

nyújt Önnek minden alkalommal. A tartós

kialakítású önélezős pengék nem kopnak el,

így a borotválkozás minden alkalommal

hatékony és gyors marad.

Flex & Float

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak

körvonalához az egyenletes borotválkozásért

Vezetékes használat

Minden körülmények között megbízható

borotválás, vezetékes használattal.

Rugósan oldódó pajeszvágó

A hatást a rugósan oldódó igazítóval teheti

tökéletessé. Ideális megoldás a bajusz

gondozásához és a pajesz vágásához.

Kényelmes fogás - optimális használat

Az ergonomikus kialakítású markolat könnyű

kezelést és biztonságos borotválkozást biztosít.

Csere körkések

A maximális teljesítmény érdekében a

körkéseket kétévente HQ56 típusra cserélje.

Tartósságra tervezve

Minden borotvánkra 2 éves, a világ minden

részére kiterjedő garancia vonatkozik.

Készülékeink minden feszültség mellett

használhatók. A rendkívül tartós pengék 2 év

után szorulnak csupán cserére.

Borotválási teljesítmény

Kontúrkövetés: Flex & Float rendszer

Borotválkozási rendszer: CloseCut

Egyszerű használat

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Üzemeltetés: Csak vezetékes

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe, Védőkupak

Rugósan oldódó pajeszvágó

Energiaellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Szerviz

Cserélhető fej: Cserélje 2 évenként egy HQ56

modellel

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑03‑26

Verzió: 5.0.1

EAN: 08 71010 35979 19

www.philips.com

http://www.philips.com/

