
 

Philips
Sähkökäyttöinen 
parranajokone

HQ7240
Miellyttävän tarkkaa

Ajaa lyhyimmätkin karvat
Uusi Philips Norelco -parranajokone on vaivaton - ajaa tarkasti ja on helppo käyttää. 
Edistyksellinen tekniikka takaa huipputarkan ajotuloksen. Puhdistus on helppoa: huuhtele 
vain juoksevalla vedellä. Ja kone on suunniteltu mukavampaan parranajoon.

Ajaa lyhyimmänkin sängen
• Precision Cutting -järjestelmä

Miellyttävän tarkkaa
• Huippuluokan Lift & Cut -kaksivaihetekniikka

Seuraa tarkasti kasvojen muotoja
• Reflex Action -järjestelmä
• Erillisesti joustavat teräyksiköt

Viiksien ja pulisonkien trimmaus
• Jousimekanismilla aukeava rajain

Helppo puhdistaa
• Vesipestävä parranajokone
 



 Huippuluokan Lift & Cut -
kaksivaihetekniikka

Terien kaksivaihetekniikka: ensimmäinen terä nostaa 
partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja 
miellyttävästi.

Reflex Action -järjestelmä

Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja

Ylösnouseva rajain

Leveä rajain sopii täydellisesti pulisonkien ja viiksien 
ajamiseen

Precision Cutting -järjestelmä
Ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät 
partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Erillisesti joustavat teräyksiköt

Nyt saat tarkasti leikkaavat terät entistä lähemmäs 
ihoa, joten ajotulos on erittäin tarkka.

Vesipestävä parranajokone

Vesipestävän parranajokoneen voi huoletta 
huuhdella hanan alla.
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Tekniset tiedot
Parranajojärjestelmä
• Precision Cutting -järjestelmä
• Super Lift & Cut -tekniikka
• Reflex Action -järjestelmä
• Erillisesti joustavat teräyksiköt
• Pestävä
• Korroosion kestävät terät
• Irrotettava seinäkannatin
• Tehokas sarana käännettävässä yläosassa
• Hiljainen käyntiääni
• Värinätön
• Partakarvakammio
• Vaihtoterä: HQ8

Virransyöttö
• Ladattava
• Verkkovirta
• Latausaika: 8 tunti(a)
• Ajoaika: 10 päivää
• Automaattivalinta: 100 - 240 V
• Ladattavat vihreät NiMh -kennot

Sähkötekniset tiedot
• Akku täynnä -merkkivalo: Vihreä
• Latausilmaisin: Vihreä
• Sähköinen virtakytkin
• Virran merkkivalo: Vihreä

Pinnoitus
• Muovinen
• Kumiset kädensijat

Lisätarvikkeet
• Ylösnouseva rajain
• Ajopään suojus
• Puhdistusharja
• Paperituki

Paino ja mitat
• Pakkaus laatikossa
•
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