
 

Aparat de bărbierit
electric

7000 series

 
Sistem de tăiere precis

 

HQ7340

Eficient şi confortabil
Rade chiar şi cele mai scurte fire

Acest aparat de bărbierit este echipat cu sistemul unic de tăiere precis. Acesta are

capete de bărbierire delicate, cu spaţii pentru bărbierirea firelor lungi şi micro-

orificii unice concepute pentru a prinde şi cele mai mici fire. De asemenea, aparatul

de bărbierit este complet lavabil.

Rade şi cele mai mici fire de păr

Sistem de tăiere precis

Urmăreşte fiecare linie a feţei şi a gâtului

Sistem Reflex Action

Contact delicat cu pielea

Capete de bărbierire confortabile

Eficient şi confortabil

Tehnologia Super Lift & Cut

Tundere a mustăţii şi a perciunilor

Lamă de tuns pop-up cu arc



Aparat de bărbierit electric HQ7340/16

Repere Specificaţii

Sistem de tăiere precis

Capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi

micro orificii pentru părul cel mai scurt.

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a

gâtului.

Capete de bărbierire confortabile

Profilul adaptat pielii oferă un contact delicat

cu aceasta pentru un bărbierit confortabil.

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame ridică firele de păr

pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul

pielii.

Lamă de tuns pop-up

Lama de tuns pop-up lată este ideală pentru

tunderea perciunilor şi a mustăţii

Aparat de bărbierit lavabil

Aparatul de bărbierit rezistent la apă poate fi

clătit cu uşurinţă la robinet.

 

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de tăiere precis,

Tehnologia Super Lift & Cut

Urmărire a conturului: Sistem Reflex Action,

Capete flotante individuale

Confort al pielii: Capete de bărbierire

confortabile

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator pentru baterie încărcată

complet, Indicator de încărcare

Încărcare: Cu fir/fără fir

Încărcare: 8 ore

Durată de bărbierire: 10 zile

Curăţarea: Lavabil

Design

Finisaj: Lăcuit

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Alimentare

Durată de funcţionare: 30 minut

Service

Cap înlocuibil: Înlocuiţi la fiecare 2 ani cu

HQ8

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2019‑03‑26

Versiune: 2.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

