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CloseCut
Nära även på halsen

En nära och bekväm rakning till ett rimligt pris tack vare Flex & Float-systemet i

kombination med CloseCut-blad. Nu tillgänglig med Philips näs- och örontrimmer

3000 för trimning av oönskat näs- och öronhår.

Bekvämt nära
CloseCut-blad, tåliga och självslipande för nära rakning

Anpassar sig till alla delar av ansiktet och halsen
Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

Lättanvänd
Ergonomiskt utformat grepp för enkel hantering

Kan användas både med och utan sladd

Mer än 35 minuters rakning efter 1 timmars laddning

Perfekt för trimning av polisonger och mustasch

Laddningsindikator

2-i-1-trimmer för näs- och öronhår

2-årsgaranti, spänning för användning i hela världen och utbytbara blad
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Funktioner

CloseCut-blad

CloseCut-blad är precisionstillverkade för att

ge dig en tillförlitlig nära rakning varje gång.

De tåliga självslipande bladen slits inte ned för

att säkerställa att rakningen är effektiv och

snabb.

Flex & Float

Anpassar sig automatiskt till varje del av

ansiktet och halsen för en smidigare rakning

Mer än 35 minuters rakning

Du får mer än 35 minuters rakning – ungefär 15

rakningar – efter 1 timmes laddning. Ladda

rakapparaten i 3 minuter så har du tillräckligt

med ström för en rakning.

Med och utan sladd

Kan användas både med och utan sladd

Uppfällbar trimsax

Skapa en komplett look med den uppfällbara

trimsaxen. Den är perfekt för att underhålla

mustaschen och trimma polisongerna.

Batterilampa

Laddningsindikator

Enkelt grepp för optimal hantering

Det ergonomiskt utformade greppet möjliggör

enkel hantering och ger bekväm rakning.

Trimmer för näs- och öronhår medföljer

Philips Nosetrimmer series 1000 är en kraftfull

trimmer i kromat stål som tar bort oönskat

näs- och öronhår. Den unika Safe-Guard-

tekniken ger en hudvänlig trimning och

förhindrar skärsår.

För lång hållbarhet

Alla våra rakapparater kommer med en 2-

årsgaranti över hela världen och kan anpassas

till alla spänningar. De hållbara bladen

behöver bara bytas ut efter 2 år.
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Specifikationer

Rakningsresultat
Konturföljande: Flex & Float-systemet

Raksystem: CloseCut

Lättanvänd
Teckenfönster: Laddningsindikator

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Användning: Kan användas både med och

utan sladd

Tillbehör
Underhåll: Rengöringsborste, Skyddskåpa

Uppfällbar trimsax

Nästrimmer medföljer

Effekt
Driftstid: 35 min

Automatisk spänning: 100–240 V

Laddning: 1 timme för full laddning

Service
Reservhuvud: Byt varannat år till HQ56
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