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Rýchlo. Hladko. Efektívne.
Tri holiace krúžky hláv Speed-XL elektrického holiaceho strojčeka Philips

poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu na rýchle a hladké oholenie.

Pre rýchle a efektívne oholenie

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Čistenie jednoduchým opláchnutím za okamih

FastRinse s vnútornou antibakteriálnou vrstvou

Oholí aj najkratšie strnisko

Precízny strihací systém

Pohodlné a hladké

Technológia Super Lift & Cut

Prispôsobí sa každej kontúre vašej tváre a krku

Systém Reflex Action



Elektrický holiaci strojček HQ8270/17

Hlavné prvky Technické údaje

Systém sledovania kontúr SmartTouch

Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom

kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak

rýchle a účinné oholenie.

FastRinse

Vnútorná antibakteriálna povrchová vrstva

holiacej jednotky umožňuje opláchnutie a

vyčistenie strojčeka za okamih.

Precízny strihací systém

Tento elektrický holiaci strojček má

mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na

oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré

sú navrhnuté na zachytenie aj toho

najkratšieho strniska.

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického

holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní

pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej

tváre a krku.

Systém Jet Clean

Systém Jet Clean môžete používať na

automatické čistenie a mazanie čepelí. Po

každom použití tiež nabije akumulátor.

 

Výkon pri holení

Holiaci systém: Precízny strihací systém,

Technológia Super Lift & Cut

Sledovanie kontúr: Systém sledovania kontúr

SmartTouch, Systém Reflex Action,

Samostatné plávajúce hlavy

Tvarovanie: Presný zastrihávač

Jednoduché používanie

Displej: Cestový zámok

Nabíjanie: Nabíjateľná, S káblom/bez kábla

Nabíjanie: 1-hodinová

Doba holenia: 17 dní

Čistenie: Umývateľné

Dizajn

Povrchová úprava: Lak, Zrkadlový displej

Príslušenstvo

Stojan: Stojan na nabíjanie

Puzdro: Mäkké puzdro

Údržba: Čistiaca kefka, Ochranný kryt

Príkon

Prevádzková doba: 50 min

Servis

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

holiacu hlavu HQ9
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