
 

Philips SmartTouch-XL
Elektrinis skustuvas su 
prisitaikymo prie veido 
kontūrų sistema 
„SmartTouch“

HQ9070
Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje

Tobula skutimosi švara, net ir sunkiai pasiekiamų vietų
Vyrams, kurie siekia tik geriausių rezultatų. Ši dviejų galvučių barzdaskutė „SmartTouch-XL“ – 
pažangios technologijos „Speed-XL“ skutimo galvučių ir unikalios prisitaikymo prie veido kontūrų 
sistemos „SmartTouch“ derinys, dėl kurio ji skuta greitai, lygiai ir švariai bei mažiau dirgina odą.

Tobula skutimosi švara, net ir sunkiai pasiekiamų vietų
• Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį 

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

Patogu ir švaru
• „Super Lift & Cut“ technologija

Nuskuta net ir trumpiausią barzdą
• Preciziško skutimo sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių
• Individualiai veikiančios slankiosios galvutės
• „Reflex Action“ sistema

Paprasta nuplauti
• Plaunamas skustuvas
 



 „Super Lift & Cut“ technologija

Dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai 
nuskuta prie pat odos paviršiaus.

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis galvutėmis su grioveliais nuskutami 
ilgesni, o su skylutėmis – netgi trumpiausi plaukeliai.

Plaunamas skustuvas

Vandeniui atsparus skustuvas gali būti lengvai 
plaunamas po tekančiu iš čiaupo vandeniu.

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema 
„SmartTouch“

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

„Speed-XL“ skutimo galvutės

Trys skutimo žiedai skuta 50% didesnį skutimo 
paviršių ir leidžia skustis greitai bei švariai. * palyginta 
su standartinėmis rotacinėmis skutimo galvutėmis.
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Specifikacijos
Techninė priežiūra
• 2 metų garantija

Skutimo sistema
• Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema 

„SmartTouch“
• „Speed-XL“ skutimo galvutės
• „Reflex Action“ sistema
• Individualiai veikiančios slankiosios galvutės
• Preciziško skutimo sistema
• „Super Lift & Cut“ technologija
• Plaunamas
• Tyliai veikia
• Plaukų surinkimo kamera
• Keičiama galvutė

Maitinimo sistema
• Įkraunama / jungiama į elektros tinklą
• Laidas
• Įkrovimo laikas: 1 valanda (valandos)
• Skutimosi trukmė: 80 Diena (dienos)
• Greitas įkrovimas
• Automatinis pasirinkimas: 100-240 V
• Žemos įtampos valties / automobilinis įkrovimas
• Įkraunami ekologiški ličio jonų maitinimo elementai

Elektroninės funkcijos
• Universalus chromuotas ekranas
• Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
• Įkrovos rodymas
• Elektroninis įjungimo / išjungimo jungiklis
• Maitinimo indikatorius

Apdaila
• Apsaugantis nuo slydimo poliravimas
• Spalva (-os)

Priedai
• Minkštas kelioninis krepšys
• Stovas, laikiklis
• Valymo šepetėlis: ūsams ir žandenoms koreguoti ir 

formuoti

Svoris ir matmenys
• F dėžutė
•
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