
 

Philips SmartTouch-XL
El. holicí strojek se 
systémem kopírování 
obrysů tváře SmartTouch

HQ9020
Nejlepší holicí strojek od světové jedničky

Perfektně kopíruje obrysy tváře i na obtížně přístupných partiích
Pro muže, kteří chtějí jen to nejlepší - holicí strojek SmartTouch-XL kombinuje pokrokové 
holicí hlavy Speed-XL s jedinečným systémem SmartTouch pro kopírování obrysů tváře 
a hladké oholení s menším podrážděním.

Perfektně kopíruje obrysy tváře i na obtížně přístupných partiích
• Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení
• Holicí hlavy Speed-XL: pro rychlé a hladké oholení

Pohodlně hladké
• Technologie Super Lift & Cut

Oholí i to nejkratší strniště
• Systém Precision Cutting

Přizpůsobení konturám obličeje a krku
• Samostatné plovoucí hlavy
• Systém Reflex Action

Snadné opláchnutí
• Omyvatelný holicí strojek
 



 Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem nadzvedává vousy pro 
pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Systém Precision Cutting

Ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých 
vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.

Omyvatelný holicí strojek

Vodě odolný holicí strojek lze snadno opláchnout 
pod tekoucí vodou.

Systém kopírování obrysů tváře 
SmartTouch

Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu 
s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.

Holicí hlavy Speed-XL

Tři holicí dráhy nabízejí o 50 % větší holicí plochu 
pro rychlé a hladké oholení. *v porovnání se 
standardními rotačními hlavami
HQ9020/16

Specifikace
Servis
• 2letá záruka: Ano

Holicí systém
• Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: Ano
• Holicí hlavy Speed-XL: Ano
• Systém Reflex Action: Ano
• Samostatné plovoucí hlavy: Ano
• Systém Precision Cutting: Ano
• Technologie Super Lift & Cut: Ano
• Lze prát: Ano
• Tichý chod: Ano
• Sběrná komora pro vlasy: Ano
• Výměnná hlava: HQ9

Napájení
• Síť: Ano

Elektronické funkce
• Elektronický vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
• Kontrolka napájení LED: Ano

Povrchová úprava
• Protiskluzový lak: Ano
• Barva(y): Kouřově kovový povrch

Příslušenství
• Měkké cestovní pouzdro: Ano
• Podstavec: Ano
• Čisticí kartáč: pro formování a tvarování kníru a 

kotlet

Hmotnost a rozměry
• F-Box: Ano
•
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