
 

elektrisch scheerapparaat
voor droog scheren

Shaver series 3000

 
CloseCut-scheerhoofden, Flex
& Float

35+ min. draadloos gebruik/1 u
opladen

 

HQ6986/16 Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
CloseCut-mesjes

Glad en aangenaam scheren voor een betaalbare prijs. De combinatie van het Flex

& Float-systeem en de CloseCut-mesjes is uw garantie voor glad en aangenaam

scheren.

Comfortabel en nauwkeurig

Vervangende scheerhoofden

CloseCut-messen, duurzaam en zelfslijpend voor een gladde scheerbeurt

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

Gebruiksvriendelijk

1 uur opladen voor 35+ minuten scheren

Oplaadindicator

2 jaar garantie, werkt op alle voltages, vervangbare mesjes

Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Gemakkelijk vast te houden

Ergonomisch ontworpen handgreep voor eenvoudig gebruik



elektrisch scheerapparaat voor droog scheren HQ6986/16

Kenmerken Specificaties

CloseCut-mesjes

CloseCut-mesjes zijn tot in detail ontworpen

voor een betrouwbaar glad scheerresultaat,

elke keer opnieuw. De duurzame zelfslijpende

mesjes verslijten niet zodat u snel en efficiënt

kunt blijven scheren.

Flex & Float

Past zich automatisch aan elke ronding van uw

gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat

Vervangende scheerhoofden

Voor optimale prestaties dient u de HQ56-

scheerhoofden elke twee jaar te vervangen

35+ minuten scheren

U kunt 35 minuten scheren, dat is dus circa 14

scheerbeurten na 1 uur opladen. Na 3 minuten

opladen is het apparaat voldoende opgeladen

voor een scheerbeurt.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Acculampje

Oplaadindicator

Handige greep, optimaal gebruiksgemak

Deze ergonomisch ontworpen handgreep zorgt

voor eenvoudig gebruik en aangenaam

scheren.

Duurzaam gebouwd

Al onze scheerapparaten worden geleverd met

2 jaar wereldwijde garantie en kunnen aan

iedere spanning worden aangepast. De

messen hoeven maar eens in de 2 jaar te

worden vervangen.

 

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

Scheerresultaten

Volgt de contouren: Reflex Action-systeem,

Afzonderlijke scheerhoofden

Scheersysteem: CloseCut

Gebruiksgemak

Opladen: Met snoer/snoerloos,

Oplaadindicator

Opladen: 1 uur

Vermogen

Gebruikstijd: 30 min.

Automatisch voltage: 100-240 volt

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met HQ56

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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