
 

Philips Speed-XL
Elektrinis skustuvas

HQ8100
Greitesnis ir švaresnis skutimasis

50% didesnis skutimo paviršius
Pažangios „Speed-XL“ skutimo galvutės skuta 50% didesnį paviršių*, todėl nusiskutama 
greičiau ir švariau. *palyginta su standartinėmis rotacinėmis skutimo galvutėmis

50% didesnis skutimo paviršius
• „Speed-XL“ skutimo galvutės skuta 50% didesnį paviršių

Nuskuta net ir trumpiausią barzdą
• Preciziško skutimo sistema

Patogu ir švaru
• „Super Lift & Cut®“ technologija

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių
• „Reflex Action®“ sistema
• Individualiai veikiančios slankiosios galvutės

Paprasta nuplauti
• Plaunamas skustuvas
 



 „Speed-XL“ skutimo galvutės

Trys skutimo žiedai skuta 50% didesnį skutimo 
paviršių ir leidžia skustis greitai bei švariai. * palyginta 
su standartinėmis rotacinėmis skutimo galvutėmis

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis galvutėmis su grioveliais nuskutami 
ilgesni, o su skylutėmis – netgi trumpiausi plaukeliai.

„Super Lift & Cut®“ technologija

Dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai 
nuskuta prie pat odos paviršiaus.

„Reflex Action®“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo 
linkių.
HQ8100/16

Ypatybės
Išleidimo data 2009-06-09

Versija: 2.7

© 2009 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų 
atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Skutimo sistema
• „Speed-XL“ skutimo galvutės
• Preciziško skutimo sistema
• „Super Lift & Cut®“ technologija: 63 peiliukai
• „Reflex Action®“ sistema
• Individualiai veikiančios slankiosios galvutės
• Plaunamas
• Nerūdijančios galvutės
• Nuimamas laikiklis
• Įspaudžiamo laikiklio vyris
• Tyliai veikia
• Nevibruoja
• Plaukų surinkimo kamera
• Keičiama galvutė: HQ9

Maitinimo sistema
• Laidas
• Automatinis parinkimas 100–240 V

Elektroninės funkcijos
• Elektroninis įjungimo / išjungimo jungiklis
• Maitinimo indikatorius: Žalias

Apdaila
• Poliruota
• Spalva: „Kasumi“ sidabrinė
• Chromuotas ekranas
• Metalo spalvos aukštų technologijų rankena

Priedai
• Minkštas kelioninis krepšys
• Spyruoklinis kirpimo peiliukas
• Apsauginis dangtelis
• Valymo šepetėlis
• Popierinis dėklas

Svoris ir matmenys
• Sujungimo blokas
•
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