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Een passie voor perfectie
Scheert zelfs de kortste haartjes

"Mijn leven is elke dag een race en ik neem daarom alleen genoegen met het

beste. Op het werk is dat mijn pitscrew, thuis mijn Philips-scheerapparaat. Zo ben

ik elke ochtend weer klaar voor de start." Nico Rosberg, formule 1-coureur bij AT&T

Williams.

Speciale editie

Ontworpen in nauw samenwerkingsverband met AT&T Williams

Scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes

Precisiescheersysteem

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

Reflex Action-systeem

Glijdt soepel over uw huid

Comfortabele scheerhoofden

Bijknippen van snor en bakkebaarden

Uitklaptrimmer met veermechanisme



Elektrisch scheerapparaat HQ7390/17

Kenmerken Specificaties

AT&T formule 1-ontwerp

Dit unieke scheerapparaat in formule 1-

uitvoering is ontworpen in samenwerking met

AT&T Williams.

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne

scheerhoofden met sleuven voor het scheren

van lange haren en gaatjes voor de kortste

stoppels.

Comfortabele scheerhoofden

Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-

scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat

soepel over uw huid glijdt voor een

comfortabele scheerbeurt.

Uitklaptrimmer

De uitklapbare trimmer over de gehele breedte

is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden

en snor.

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw

gezicht en hals.

Afspoelbaar scheerapparaat

Het waterdichte scheerapparaat kan eenvoudig

onder de kraan worden afgespoeld.

 

Scheerresultaten

Scheersysteem: Precisiescheersysteem,

Super Lift & Cut-technologie

Volgt de contouren: Reflex Action-systeem,

Afzonderlijke scheerhoofden

Comfortabel voor de huid: Comfortabele

scheerhoofden

Gebruiksgemak

Display: Batterij vol-indicator, Batterij bijna

leeg-indicator, Oplaadindicator

Opladen: Met snoer/snoerloos

Opladen: 1 uur

Scheertijd: 10 dagen

Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp

Afwerking: Lakafwerking

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

Vermogen

Gebruikstijd: 30 min.

Service

Vervangend scheerhoofd: Elk jaar vervangen

met HQ8
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