
 

 

„Philips“ 8200 series
Elektrinis skustuvas

Pakartotinai įkraunamas

HQ8250
Greitai. Švariai. Efektyviai.

Trijų takelių „Speed-XL" skustuvo galvutės siūlo 50% didesnį paviršių greitam ir švariam 
skutimuisi

Greitas ir švarus skutimasis
• „Speed-XL“ skutimo galvutės užtikrina greitesnį ir švaresnį skutimąsi

Greitam ir efektyviam skutimui
• Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį 

skutimąsi

Nuplauna per kelias sekundes
• „FastRinse“ su antibakterine danga viduje

Nuskuta net ir trumpiausią barzdą
• Preciziško skutimo sistema

Patogu ir švaru
• „Super Lift & Cut“ technologija



 „Speed-XL“ skutimo galvutės

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

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema 
„SmartTouch“

3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, 
užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.

„FastRinse"

Skutimo įtaiso viduje esanti antibakterinė danga 
užtikrina, kad skustuvą nuplausite per kelias 
sekundes.

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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Specifikacijos
Skutimo efektyvumas
• Skutimo sistema: „Speed XL" skutimo galvutės, 

Preciziško skutimo sistema, „Super Lift & Cut“ 
technologija

• Kontūrus atkartojanti: Prisitaikymo prie veido 
kontūrų sistema „SmartTouch“, „Reflex Action“ 
sistema, Unikalios slankiojančios galvutės

• Modeliavimas: Koreguojantis peiliukas

Lengva naudoti
• Įkrovimas: Pakartotinai įkraunamas, Laidinis/

belaidis
• Įkrovimas: 1 val.
• Skutimosi trukmė: 17 dienų
• Valymas: Plaunamas
• Ekranas: Išsikraunančio baterija indikatorius

Konstrukcija
• Apdaila: Chromuotas ekranas, Poliruota

Priedai
• Krepšelis: Minkštas krepšelis
• Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginė galvutė
• Vonios stovas

Maitinimas
• Veikimo laikas: 50 min.

Techninė priežiūra
• Keičiama galvutė: Galvutė HQ9 keičiama kas 2 

metus
•
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