
Aparat de bărbierit
electric

HQ7390

Pasiunea pentru perfecţiune
"Viaţa mea este o cursă în fiecare zi şi am nevoie de cea mai bună echipă de

susţinere - echipajul meu de la stand la muncă, şi aparatul de ras Philips acasă."

Nico Rosberg, şofer de Formula 1 AT&T Williams.

Ediţie specială

Proiectat în strânsă colaborare cu AT&T Williams

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

Tundere a mustăţii şi a perciunilor

Lamă de tuns pop-up cu arc



Aparat de bărbierit electric HQ7390/17

Repere Specificaţii

Sistem de tăiere precis

Capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi

micro orificii pentru părul cel mai scurt.

Capete de bărbierire confortabile

Profilul adaptat pielii oferă un contact delicat

cu aceasta pentru un bărbierit confortabil.

Lamă de tuns pop-up

Lama de tuns pop-up lată este ideală pentru

tunderea perciunilor şi a mustăţii

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a

gâtului.

Aparat de bărbierit lavabil

Aparatul de bărbierit rezistent la apă poate fi

clătit cu uşurinţă la robinet.

 

Sistem de bărbierire

Sistem de tăiere precis

Sistem Reflex Action

Capete de bărbierire confortabile

Tehnologia Super Lift & Cut

Capete plutitoare individuale

Lavabil

Capete necorozive

Cameră de colectare a părului

Cap de rezervă: HQ8

Sistem de alimentare

Reîncărcabil

Baterii NiMh ecologice reîncărcabile

Durată de încărcare: 1 ore

Selecţie automată: 100-240 V

Durată de bărbierire: 10 zi(le)

Caracteristici electronice

Indicator baterie descărcată: Roşu

Indicator baterie încărcată: Verde

Indicaţie de încărcare: Verde

Comutator de pornire/oprire electronic

Indicator de încărcare

Finisaj

Introduceţi ornamentul elastic

Lăcuit

Mâner de cauciuc

Plastic

Accesorii

Capac de protecţie

Perie de curăţat

Ambalaj

Cutie de fuziune
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