
 

 

Philips 8200 series
Elektrisk rakapparat

Teckenfönster med flera funktioner

HQ8290/18
Snabb. Nära. Effektiv.

De tre spåren i rakhuvudet Speed-XL ger 50 % större rakyta för snabb och nära rakning

Bekvämt nära
• Super Lift & Cut-teknik

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

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

Rakar av även den kortaste stubben
• Precisionsklippsystem

Skölj den ren på några sekunder
• Snabbsköljning med antibakteriell beläggning på insidan



 Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska 
rakapparaten lyfter håren så att de kapas under 
hudnivån på ett behagligt sätt.

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och 
halsen.

Precisionsklippsystem

Rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för 
rakning av långa strån och hål för rakning av den 
kortaste stubben.

SmartTouch Contour-following

Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt 
med huden för en snabb och effektiv rakning.

Snabbsköljning

Antibakteriell beläggning på insidan av rakhuvudet 
ser till att rakapparaten sköljs ren på några sekunder.

Speed-XL-rakhuvuden

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta 
för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga 
roterande rakhuvuden.
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Specifikationer
Rakningsresultat
• Raksystem: Speed XL-rakhuvuden, 

Precisionsklippsystem, Super Lift & Cut-teknik
• Konturföljande: SmartTouch Contour-following, 

Reflex Action-system, Individuellt rörliga huvuden
• Styling: Precisionstrimmer

Lättanvänd
• Teckenfönster: Reslås
• Laddning: Laddningsbar, Med sladd/utan sladd
• Laddning: 1-timmes
• Raktid: 17 dagar
• Uppstädning: Tvättbar

Design
• Material: Chrome
• Legering: Display med spegel

Tillbehör
• Ställning: Laddningsställ
• Fodral: Mjukt fodral
• Underhåll: Rengöringsborste, Skyddshylsa

Effekt
• Driftstid: 50 min

Service
• Reservhuvud: Byt varje år till HQ9
•
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