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Страст към съвършенството
Бръсне и най-малките косъмчета

"Моят живот е едно всекидневно състезание и имам нужда от най-добрия поддържащ екип,

който мога да намеря - на работа това са техниците от бокса, а у дома - моята

самобръсначка Philips. Тя ми дава първа позиция на старта, всяка сутрин." - Нико Розберг,

пилот във "Формула 1" от AT&T Williams.

Специално издание

Създадена в тясно сътрудничество с AT&T Williams

Бръсне дори най-слабо наболата брада

Прецизна режеща система

Нагажда се към всяка извивка на лицето и врата Ви

Система Reflex Action

Гладък допир до кожата

Удобни бръснещи глави

Оформяне на мустаците и бакенбардите

Тример за оформяне на пружина



Електрическа самобръсначка HQ7390/17

Акценти Спецификации

Дизайн от Формула 1, AT&T

Уникалното изпълнение на тази самобръсначка

"Формула 1" е проектирано съвместно с AT&T

Williams.

Прецизна режеща система

Ултратънки глави с прорези за бръснене на дълги

косми и отвори за бръснене на най-късата набола

брада.

Удобни бръснещи глави

Удобният за кожата профил дава възможност за

гладко плъзгане по кожата и по-приятно бръснене.

Тример за оформяне

Пълноразмерната машинка за подстригване е идеална

за оформяне на бакенбардите и мустаците.

Система Reflex Action

Нагажда се автоматично към всяка извивка на лицето

и врата Ви.

Миеща се самобръсначка

Водоустойчивата самобръсначка може да се почиства

безопасно под чешмата.

 

Система за бръснене

Прецизна режеща система

Система Reflex Action

Удобни бръснещи глави

Технология Super Lift & Cut

Самостоятелно плаващи глави

Миеща се

Глави без корозия

Отделение за събиране на космите

Глава за замяна: HQ8

Система за захранване

С акумулаторна батерия

Екологични акумулаторни NiMH елементи

Време за зареждане: 1 час(а)

Автоматичен избор: 100 - 240 V

Време за бръснене: 10 ден (дни)

Функции на електрониката

Индикатор за изтощена батерия: Червено

Индикатор за заредена батерия: Зелено

Индикатор за зареждане: Зелено

Електронен превключвател вкл./изкл.

Индикатор за зареждане

Обработка

Допълнителна формована украса

Лак

Гумирани ръкохватки

Пластмаса

Аксесоари

Предпазна капачка

Четка за почистване

Опаковка

Кутия за смесване
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