
arkka lopputulos nopeasti
T
50 % en

Speed-XL-te

*Verrattuna 

Tarkk
• Spee

Ajaa l
• Prec

Erinom
• Jet C

Mielly
• Supe

Seura
• Refle
• Erilli
emmän ajopintaa

räyksiköissä on 50 % enemmän ajopintaa*. Tarkka lopputulos nopeasti. 

tavanomaisiin pyöriväteräisiin ajopäihin.

aan ja nopeaan ajoon
d-XL-partaterät: nopeaan ja tarkkaan ajoon

yhyimmänkin sängen
ision Cutting -järjestelmä

ainen ajotulos joka päivä
lean -järjestelmä

ttävän tarkkaa
r Lift & Cut -tekniikka

a tarkasti kasvojen muotoja
x Action -järjestelmä
sesti joustavat teräyksiköt
 

Philips Speed-XL
Sähkökäyttöinen 
parranajokone

HQ8170CC

Speed-XL-partaterät
Precision Cutting -järjestelmä

Super Lift & Cut -tekniikka

Reflex Action -järjestelmä

Jet Clean -järjestelmä



 

Paino ja mitat
• Myyntipakkaus

Parranajojärjestelmä
• Speed-XL-partaterät
• Precision Cutting -järjestelmä
• Super Lift & Cut -tekniikka: 63 terää
• Reflex Action -järjestelmä
• Erillisesti joustavat teräyksiköt
• Pestävä
• Korroosion kestävät terät
• Irrotettava seinäkannatin
• Tehokas sarana käännettävässä yläosassa
• Hiljainen käyntiääni
• Värinätön
• Partakarvakammio
• Vaihtoterä: HQ9

Virransyöttö
• Ladattava
• Verkkovirta
• Latausaika: 1 tunti(a)
• Ajoaika: 18 päivää
• Pikalataus
• Automaattivalinta: 100 - 240 V
• Pienjännitelataus veneessä/autossa
• Ladattavat Green Li-ion Energy -kennot

Sähkötekniset tiedot
• Monikäyttöinen kromattu näyttö
• Ajopäiden vaihtotarpeen ilmaisin: Oranssi
• Puhdistustarpeen ilmaisin: Oranssi
• Akuntehonilmaisin: Vihreä
• Lataus vähissä -ilmaisin: Punainen
• Akku täynnä -merkkivalo: Vihreä
• Latausilmaisin: Vihreä
• Sähköinen virtakytkin
• Virran merkkivalo: Sininen

Pinnoitus
• Lakkapinta
• Luistamista estävä lakkaus
• Väri(t): Musta
• Krominäyttö
• Metallinen kahva

Lisätarvikkeet
• Laturi
• Kantolaukku
• Ylösnouseva rajain
• Ajopään suojus
• Puhdistusharja
• Paperituki

Jet Clean -järjestelmä
• Automaattinen puhdistusnesteen loppumisen 

ilmaisin
• Täysin sähköinen: automaattinen, pikalataus
• Vihreä latauksen ilmaisin
• Hygieeninen: huuhtoo tehokkaasti karvat pois
• Mukana JetClean-neste: päivittäiseen 

puhdistukseen jopa kuukauden ajaksi
• Voitelee: säilyttää terät kunnossa
• Oranssi puhdistustarpeen ilmaisin
•

Sähkökäyttöinen parranajokone
  

Tekniset tiedot
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