
 

 

„Philips“ 7000 series
Elektrinis skustuvas

Tikslaus kirpimo sistema

HQ7340
Patogu ir švaru

Nuskuta net ir trumpiausius plaukelius
Šiame skustuve yra įdiegta unikali „Precision Cutting" sistema, turinti ypatingai plonas 
skustuvo galvutes su grioveliais ilgesnių plaukų ir angas trumpesnių plaukelių skutimui. Šis 
skustuvas yra plaunamas taip pat.

Nuskuta net ir trumpiausią barzdą
• Preciziško skutimo sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių
• „Reflex Action“ sistema

Švelnus odai
• Patogios skutimo galvutės

Patogu ir švaru
• „Super Lift & Cut“ technologija

Ūsų ir žandenų apkirpimas
• Spyruoklinis koreguojantis kirpimo peiliukas



 Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis galvutėmis su grioveliais nuskutami 
ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

„Reflex Action“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo 
linkių.

Patogios skutimo galvutės

Odos nedirginantis profilis užtikrina švelnų kontaktą 
su oda ir patogų skutimąsi.

„Super Lift & Cut“ technologija

Dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai 
nuskuta prie pat odos paviršiaus.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Spyruoklinis kirpimo peiliukas visu savo pločiu puikiai 
tinka žandenoms ir ūsams puoselėti.

Plaunamas skustuvas

Vandeniui atsparus skustuvas gali būti lengvai 
plaunamas po tekančiu iš čiaupo vandeniu.
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Specifikacijos
Skutimo efektyvumas
• Skutimo sistema: Preciziško skutimo sistema, 

„Super Lift & Cut“ technologija
• Kontūrus atkartojanti: „Reflex Action“ sistema, 

Unikalios slankiojančios galvutės
• Malonu odai: Patogios skutimo galvutės

Lengva naudoti
• Ekranas: Įkrauto maitinimo elemento indikatorius, 
Įkrovimo indikatorius

• Įkrovimas: Laidinis/belaidis
• Įkrovimas: 8 val.
• Skutimosi trukmė: 10 dienų
• Valymas: Plaunamas

Konstrukcija
• Apdaila: Poliruota

Priedai
• Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginė galvutė

Maitinimas
• Veikimo laikas: 30 min.

Techninė priežiūra
• Keičiama galvutė: Galvutė HQ8 keičiama kas 2 

metus
•
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