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Vášeň pre dokonalosť
Oholí aj najkratšie fúzy

„Môj život, to sú každodenné preteky a potrebujem ten najlepší podporný tím,

aký sa dá nájsť - moja posádka v depe a môj holiaci strojček značky Philips

doma. To zaručí, že sa každé ráno umiestnim na vedúcom mieste.“ Nico Rosberg,

pilot Formuly 1, AT&T Williams.

Špeciálne vydanie

Navrhnuté v blízkej spolupráci s AT&T Williams

Oholí aj najkratšie strnisko

Precízny strihací systém

Prispôsobí sa každej kontúre Vašej tváre a krku

Systém Reflex Action

Dokonalý kontakt s pokožkou

Komfortné holiace hlavy

Zastrihávanie fúzov a kotliet

Pružinou vysúvaný zastrihávač



Elektrický holiaci strojček HQ7390/17

Hlavné prvky Technické údaje

Dizajn od tímu AT&T Formula 1

Táto verzia jedinečného holiaceho strojčeka

Formula 1 bola navrhnutá v spolupráci s tímom

AT&T Williams.

Precízny strihací systém

Ultra tenké hlavy so štrbinami na oholenie

dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú

navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho

strniska.

Komfortné holiace hlavy

Profil prispôsobený pokožke umožňuje

dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné

oholenie.

Výklopný zastrihávač

Pružinou vysúvaný zastrihávač plnej šírky je

perfektný pre holenie bokombrád a fúzov.

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej

tváre a krku.

Umývateľný holiaci strojček

Vodeodolný holiaci strojček sa dá jednoducho

opláchnuť pod vodovodným kohútikom.

 

Výkon pri holení

Holiaci systém: Precízny strihací systém,

Technológia Super Lift & Cut

Sledovanie kontúr: Systém Reflex Action,

Samostatné plávajúce hlavy

Komfort pre pokožku: Komfortné holiace

hlavy

Jednoducho sa používa

Displej: Indikátor nabitej batérie, Indikátor

slabej batérie, Indikátor nabitia

Nabíjanie: S káblom/bez kábla

Nabíjanie: 1-hodinová

Doba holenia: 10 dní

Čistenie: Umývateľné

Dizajn

Povrchová úprava: Lak

Príslušenstvo

Výmenná hlava: HQ8

Údržba: Čistiaca kefa, Ochranný kryt
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