
Elektrisch
scheerapparaat

 

Met Super Lift & Cut

 
HQ916

Een verfrissende scheerbeurt
Het afwasbare Philips HQ916/15 elektrische scheerapparaat combineert twee onafhankelijk van elkaar

bewegende scheerhoofden met de unieke Reflex Action-technologie van Philips, voor een verfrissende

dagelijkse scheerbeurt.

Comfortabel en nauwkeurig

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Eenvoudig schoon te spoelen

Afspoelbaar scheerapparaat

Volgt de contouren van uw gezicht

Afzonderlijk bewegende scheerhoofden + Reflex Action

Altijd glad geschoren

Zelfslijpende mesjes

Gemakkelijk vast te houden

Antisliphandvat

Slank ontwerp dat prettig in de hand ligt



Elektrisch scheerapparaat HQ916/15

Kenmerken Specificaties

Afspoelbaar scheerapparaat

Het waterbestendige Philips-scheerapparaat

kan eenvoudig onder de kraan worden

afgespoeld.

Super Lift & Cut-technologie

Het dubbel-messysteem van uw Philips-

scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes

op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt

voor een aangename en gladde scheerbeurt.

Bewegende scheerhoofden + Reflex Action

De afzonderlijk bewegende scheerhoofden zijn

zacht voor uw huid, terwijl het Reflex Action-

systeem automatisch de contouren van uw

gezicht en hals volgt.

Zelfslijpende mesjes

De mesjes slijpen zichzelf bij elke scheerbeurt

en staan zo telkens weer garant voor een strak

en glad scheerresultaat.

Antisliphandvat

Het slanke, zachte handvat met geribbelde

greep is zodanig ontworpen dat het prettig in

de hand ligt en maximale grip biedt.

Slank handvat

Slank ontwerp dat prettig in de hand ligt

 

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

Ontwerp

Materiaal: Chroom

Afwerking: Lakafwerking

Scheerresultaten

Scheersysteem: Super Lift & Cut-technologie

Volgt de contouren: Reflex Action-systeem,

Afzonderlijke scheerhoofden

Comfortabel voor de huid: Comfortabele

scheerhoofden

Gebruiksgemak

Scherm: Batterij vol-indicator, Batterij bijna

leeg-indicator

Opladen: Scheren: alleen draadloos scheren

Opladen: 8 uur

Scheertijd: 30 minuten

Schoonmaken: Wasbaar

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met HQ56

Scheerhoofden

Super Lift & Cut
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