
електрическа

самобръсначка

SmartTouch-XL

HQ9199

Най-добрата самобръсначка от първите в света
Самобръсначка от ограничено издание за "Формула 1" с номерация на всяка бройка

Ограниченото издание на Philips SmartTouch-XL съчетава дългия път на иновации и технологичен опит на Philips и Williams, за

да се създаде уникална първокласна самобръсначка с елементи от "Формула 1", напр. въглеродни влакна и хром

Идеално гладко дори на трудни за достъп места

Следване на контура SmartTouch

Бръснещи глави Speed-XL с 50% по-голяма бръснеща повърхност

Предпазва от раздразване на кожата / Чувствителна кожа

Системата Personal Comfort Control се приспособява към вашия тип кожа

Бръсне дори слабо набола брада

Прецизна режеща система

Гладко и удобно

Технология Super Lift & Cut®

Нагажда се към всяка извивка на лицето и врата ви

Система Reflex Action®

Самостоятелно плаващи глави
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Следване на контура SmartTouch

Поддържа постоянно 3-те бръснещи глави в близък

контакт с кожата за бързо и ефикасно бръснене.

Бръснещи глави Speed-XL

Трите пръстена осигуряват 50% по-голяма бръснеща

повърхност* за бързо и гладко бръснене. *В

сравнение със стандартните ротационни бръснещи

глави

Удобна индивидуална настройка

Системата Personal Comfort Control приспособява

самобръсначката към вашия тип кожа. Изберете

настройка "Нормална" за бързо и удобно гладко

бръснене. Изберете "Чувствителна" за удобно гладко

бръснене с максимално щадене на кожата.

Технология Super Lift & Cut®

Системата с две ножчета повдига косъмчетата за по-

удобно отрязване под нивото на кожата.

Система Jet Clean

Превъзходно бръснене ден след ден. Системата Jet

Clean автоматично почиства, поддържа и зарежда

вашата самобръсначка.

 

Система за бръснене

Следване на контура SmartTouch

Бръснещи глави Speed-XL

Удобна индивидуална настройка

Система Reflex Action®

Самостоятелно плаващи глави

Прецизна режеща система

Технология Super Lift & Cut®: 63 ножа

Миеща се

Глави без корозия

Разглобяема скоба

Носещ шарнир на скобата на капака

Тихо захранване

Без вибрации

Отделение за събиране на космите

Глава за замяна: HQ9

Система за захранване

На акумулаторна батерия / от мрежата

Време за зареждане: 1 час(а)

Време за бръснене: До 30 ден (дни)

Бързо зареждане

Автоматично превключване за напрежения 100-240

V

Зареждане с ниско напрежение в кораб/кола

Акумулаторни екологични литиево-йонни батерии

Електронни функции

Многоцелеви LCD дисплей

Удобно отчитане на показанието

Заключване при пътуване

Индикатор за напомняне за смяна на бръснещите

глави

Индикатор за почистване

Индикатор за капацитет на батерията

Индикатор за изтощена батерия

Индикатор за заредена батерия

Индикатор за зареждане

Демонстрационен режим

Електронен превключвател вкл./изкл.

Обработка

Хромов лак

Лакирано покритие

Цвят

Хромиран дисплей

Гумирани ръкохватки

Аксесоари

Калъф от въглеродни влакна

Зарядна поставка

Сгъваема машинка за подстригване

Предпазна капачка

Четка за почистване

Модул за хартия

Филм за партнирането с Ф1 за USB памет

Колите на Williams във Ф1

Тегло и размери

Луксозна кутия
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