
Elektromos
borotva

HQ7290

Kényelmes és alapos
A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Az új Philips borotva egyszerűen alapos és kényelmes. Alapos, mert a

továbbfejlesztett technológia rendkívül alapos borotválkozást biztosít, kényelmes,

mert egyszerűen a csapvíz alatt leöblíthető.

A legrövidebb borostát is leborotválja
Precíziós vágórendszer

Kényelmes és alapos
Super Lift & Cut technológia

Csapvízzel tisztítható
Lemosható borotva

Illeszkedik az arc és a nyak minden hajlatához
Reflex Action rendszer

Egymástól függetlenül mozgó körkések

A bajusz és az oldalszakáll tökéletes formázása
Rugósan felpattintható pajeszvágó



Elektromos borotva HQ7290/16

Fénypontok Műszaki adatok

Super Lift & Cut technológia
A kettős vágóél-rendszer segítségével az első

kés megemeli a szőrt, a második pedig a

bőrfelszín alatt vágja el.

Lemosható borotva
A vízálló borotva folyóvízben egyszerűen

leöblíthető.

Reflex Action rendszer
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak

minden hajlatához.

Egymástól függetlenül mozgó körkések
A borotvaéles pengéket közelebb viszi a

bőrfelszínhez, a kivételesen alapos

borotválkozásért.

Rugósan felpattintható pajeszvágó
A teljes szélességű pajeszvágóval az

oldalszakáll és a bajusz tökéletesen

formázható.

Precíziós vágórendszer
A hihetetlenül vékony körkések résein a

hosszú szőrszálakat, a lyukakon pedig a

legrövidebb borostát borotválja le.

 

Borotválkozási rendszer
Precíziós vágórendszer

Super Lift & Cut technológia

Reflex Action rendszer

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Mosható

Rozsdamentes fejek

Levehető tartó

Csuklópánt a billenőfedeles tartóhoz

Csendes üzemelés

Rázkódásmentes

Szőrgyűjtő

Cserélhető fej: HQ8

Áramforrás
Újratölthető

Hálózati

Töltési idő: 1 óra

Borotválkozási idő: 35 óra

Gyorstöltés

Automatikus kiválasztás: 100-240 V

Környezetbarát Ni-Mh akkumulátor

Elektronikus funkciók
Akkumulátor lemerülését jelző fény: Piros

Akkumulátor feltöltöttségét jelző fény: Zöld

Töltést jelző fény: Zöld

Elektromos be- és kikapcsoló

Áramellátás LED: Zöld

Kidolgozás
Lakkozott felület

műanyag

Gumifogantyú

Tartozékok
Rugósan oldódó pajeszvágó

Védősapka

Tisztító kefe

Papírkészlet

Tömeg és méretek
Csomagolás

Fúziós doboz
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