
Aparat de bărbierit
electric

HQ7140

Eficient şi confortabil
Rade chiar şi cele mai scurte fire

Acest aparat de bărbierit Philips este echipat pentru a asigura o performanţă de

bărbierit superioară. Garantează un bărbierit precis şi, după utilizare, aparatul de

bărbierit poate fi curăţat prin clătire la robinet.

Eficient şi confortabil
Tehnologia Super Lift & Cut

Urmăreşte fiecare linie a feţei şi a gâtului
Sistem Reflex Action

Capete plutitoare individuale

Tundere a mustăţii şi a perciunilor
Lamă de tuns pop-up cu arc

Rade şi cele mai mici fire de păr
Sistem de tăiere precis

Se curăţă simplu prin clătire
Aparat de bărbierit lavabil



Aparat de bărbierit electric HQ7140/16

Repere Specificaţii

Lamă de tuns pop-up cu arc
Lama de tuns lată este ideală pentru îngrijirea

favoriţilor şi a mustăţii.

Aparat de bărbierit lavabil
Aparatul de bărbierit rezistent la apă poate fi

clătit la robinet.

Sistem Reflex Action
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a

gâtului.

Capete plutitoare individuale

Pentru rezultate excepţionale, aliniaţi lamele

ascuţite ale aparatului de bărbierit mai

aproape de suprafaţa pielii.

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame ridică firele de păr

pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul

pielii.

Sistem de tăiere precis
Capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung

şi micro orificii pentru părul cel mai scurt.

 

Sistem de bărbierire
Sistem de tăiere precis

Fante şi găuri Sensotec

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistem Reflex Action

Capete plutitoare individuale

Lavabil

Capete necorozive

Suport detaşabil

Articulaţie puternică pentru suport basculant

Funcţionare silenţioasă

Fără vibraţii

Cameră de colectare a părului

Cap de rezervă: HQ8

Sistem de alimentare
Reîncărcabil

Alimentare

Durată de încărcare: 8 ore

Selecţie automată: 100-240 V

Baterii NiMh ecologice reîncărcabile

Durată de bărbierire: 35 minute

Caracteristici electronice
Indicator pentru baterie încărcată complet:

Verde

Indicator de încărcare: Verde

Comutator de pornire/oprire electronic

LED Alimentare: Verde

Finisaj
Mâner de cauciuc

Introduceţi ornamentul elastic

Accesorii
Lamă de tuns pop-up

Capac de protecţie

Perie de curăţat

Ansamblu săculeţ

Greutate şi dimensiuni
F-Box

Cutie de fuziune
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