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υριστική µηχανή της Philips είναι εξοπλισµένη έτσι ώστε να παρέχει µε 

λή απόδοση στο ξύρισµα. Εγγυάται βαθύ ξύρισµα, ενώ µετά τη χρήση, η 

χανή µπορεί να πλυθεί απλά µε νερό βρύσης.
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Ανεξάρτητα παλλόµενες κεφαλές

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut



 

Σύστηµα ξυρίσµατος
• Σύστηµα κοπής ακριβείας
• Εγκοπές και οπές Sensotec
• Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut
• Σύστηµα Reflex Action
• Ανεξάρτητα παλλόµενες κεφαλές
• Πλένεται
• Ανοξείδωτες κεφαλές
• Αποσπώµενος βραχίονας
• Στροφέας τροφοδότησης για αρθρωτό βραχίονα
• Αθόρυβη ισχύς
• Χωρίς δόνηση
• Χώρος συλλογής τριχών
• Ανταλλακτική κεφαλή: HQ8

Ισχυρό σύστηµα
• Επαναφορτιζόµενη
• Ρεύµατος
• Χρόνος φόρτισης: 8 ώρα(ες)
• Αυτόµατη επιλογή: 100-240 V
• Επαναφορτιζόµενα οικολογικά στοιχεία NiMh
• Χρόνος ξυρίσµατος: 35 λεπτό(ά)

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά
• Ένδειξη πλήρους στάθµης µπαταρίας.: Πράσινο
• Ένδειξη φόρτισης: Πράσινο
• Ηλεκτρονικός διακόπτης ενεργ./απενεργ.
• LED τροφοδοσίας: Πράσινο

Φινίρισµα
• Λαβές από καουτσούκ
• Ενσωµάτωση διακόσµησης

Αξεσουάρ
• Πτυσσόµενος φαβοριτοκόπτης
• Καπάκι προστασίας
• Βούρτσα καθαρισµού
• Σύστηµα χαρτιού

Βάρος και διαστάσεις
• Συσκευασία F
• Κουτί πυροσωλήνων
•

Ηλεκτρική ξυριστική µηχανή
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