
 

 

Philips Speed-XL
Elektrisk rakapparat

HQ8170CC
För en snabb och nära rakning

50 % större rakyta
De avancerade Speed-XL-rakhuvudena ger 50 % större rakyta* för en snabb och nära 
rakning. *jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

Snabb och nära rakning
• Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Rakar av även den kortaste stubben
• Precisionsklippsystem

En överlägsen rakning dag efter dag
• Jet Clean-system

Bekvämt nära
• Super Lift & Cut-teknik

Anpassar sig till alla delar av ansiktet och halsen
• Reflex Action-system
• Individuellt rörliga huvuden



 Speed-XL-rakhuvuden

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta 
för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga 
roterande rakhuvuden.

Precisionsklippsystem
Ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa 
strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Super Lift & Cut-teknik
Systemet med dubbla blad lyfter håren för att 
bekvämt raka av dem under hudnivån.

Reflex Action-system
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och 
halsen.

Tvättbar rakapparat

Den vattentäta rakapparaten kan enkelt sköljas av 
under kranen.

Jet Clean-system

Använd Jet Clean-systemet för att rengöra och 
smörja bladen automatiskt. Batterierna laddas även 
efter varje användning.

Individuellt rörliga huvuden
Rikta in de knivskarpa bladen närmare huden för 
enastående närhet.
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Rakningsresultat
• Raksystem: Precisionsklippsystem, Super Lift & 

Cut-teknik
• Konturföljande: Reflex Action-system, Individuellt 

rörliga huvuden
• Styling: Precisionstrimmer

Lättanvänd
• Teckenfönster: Indikator för fullt batteri, Indikator 

för låg batterinivå, Laddningsindikator, Indikator 
för byte av rakhuvud

• Laddning: Laddningsbar, Snabbladdning, Med sladd
• Laddning: 1-timmes

• Raktid: 18 dagar
• Uppstädning: Automatiskt rengöringssystem, 

Tvättbar, Indikator för rengöring

Design
• Legering: Kromad display, Lack, Kromad 

multidisplay

Tillbehör
• Ställning: Laddningsställ, Jet Clean-system
• Fodral: Mjukt fodral
• Underhåll: Rengöringsborste, Skyddshylsa
•
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