
 

Philips Speed-XL
Elektrinis skustuvas

HQ8150
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.
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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
• Pakartotinai įkraunamas
• Laidas
• Įkrovimo laikas: 1 valanda (valandos)
• Skutimosi trukmė: 18 Diena (dienos)
• Greitas įkrovimas
• Automatinis parinkimas 100–240 V
• Žemos įtampos valties / automobilinis įkrovimas
• Įkraunami ekologiški ličio jonų maitinimo elementai

Elektroninės funkcijos
• Universalus chromuotas ekranas
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius: Raudona
• Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius: Žalias
• Įkrovos rodymas: Žalias
• Elektroninis įjungimo / išjungimo jungiklis
• Maitinimo indikatorius: Mėlynas

Apdaila
• Poliruota
• Spalva: Ryškiai mėlyna
• Chromuotas ekranas
• Metalo spalvos aukštų technologijų rankena

Priedai
• Įkrovimo stovas
• Kelioninis krepšelis
• Spyruoklinis kirpimo peiliukas
• Apsauginis dangtelis
• Valymo šepetėlis
• Popierinis dėklas

Svoris ir matmenys
• Sujungimo blokas
•
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