
ηλεκτρική ξυριστική

μηχανή

SmartTouch-XL

HQ9199

Η καλύτερη ξυριστική μηχανή από την πρώτη εταιρεία στον κόσμο

Ξυρ. μηχανή Formula 1 περιορ. έκδοσης με μοναδικό αρ. σειράς

Η Philips SmartTouch-XL Limited Edition συνδυάζει τη μεγάλη παράδοση της Philips και της Williams στην πρωτοπορία και την

τεχνική εξειδίκευση, και αποτελεί μια ξυριστική μηχανή μοναδικής απόδοσης εφόσον διαθέτει στοιχεία Formula 1, όπως οι

ανθρακοΐνες και το χρώμιο

Τέλεια βαθύ ξύρισμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Παρακολούθηση περιγράμματος SmartTouch

Ξυριστικές κεφαλές Speed-XL με 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Κατά των ερεθισμών / Για ευαίσθητο δέρμα

Ο προσωπικός ρυθμιστής απαλότητας προσαρμόζεται στον τύπο του δέρματός σας

Ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια

Σύστημα κοπής ακριβείας

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut®

Προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας

Σύστημα Reflex Action®

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Παρακολούθηση περιγράμματος SmartTouch

Εξασφαλίζει άψογη επαφή των 3 ξυριστικών

κεφαλών με το δέρμα σας καθόλη τη διάρκεια του

ξυρίσματος για γρήγορο και αποτελεσματικό

ξύρισμα.

Κεφαλές ξυρίσματος Speed-XL

Οι κεφαλές τριπλής διαδρομής προσφέρουν 50%

μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος για γρήγορο και

βαθύ ξύρισμα. *σε σύγκριση με τις κοινές

περιστρεφόμενες ξυριστικές κεφαλές

Προσωπική ρύθμιση άνεσης

Η προσωπική ρύθμιση άνεσης προσαρμόζει την

ξυριστική μηχανή στον τύπο του δέρματός σας.

Επιλέξτε τη ρύθμιση "Normal" για γρήγορο και άνετο

βαθύ ξύρισμα. Επιλέξτε τη ρύθμιση "Sensitive" για

άνετο βαθύ ξύρισμα με την καλύτερη δυνατή

περιποίηση δέρματος.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut®

Το σύστημα δύο λεπίδων ανασηκώνει τις τρίχες για

άνετο ξύρισμα που φτάνει βαθύτερα από την

επιφάνεια του δέρματος.

Σύστημα Jet Clean

Ανώτερο ξύρισμα κάθε μέρα. Το σύστημα Jet Clean

καθαρίζει, διατηρεί και φορτίζει αυτόματα την

ξυριστική σας μηχανή.

Σύστημα ξυρίσματος

Παρακολούθηση περιγράμματος SmartTouch

Κεφαλές ξυρίσματος Speed-XL

Προσωπική ρύθμιση άνεσης

Σύστημα Reflex Action®

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Σύστημα κοπής ακριβείας

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut®: 63 λεπίδες

Πλένεται

Ανοξείδωτες κεφαλές

Αποσπώμενος βραχίονας

Στροφέας τροφοδότησης για αρθρωτό βραχίονα

Αθόρυβη ισχύς

Χωρίς δόνηση

Χώρος συλλογής τριχών

Ανταλλακτική κεφαλή: HQ9

Λειτουργία συστήματος

Επαναφορτιζόμενη/Ρεύματος

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα(ες)

Χρόνος ξυρίσματος: Έως 30 ημέρα(ες)

Γρήγορη φόρτιση

Αυτόματη επιλογή V100-240

Φόρτιση σκαφών/αυτοκινήτων χαμηλής τάσης

Επαναφορτιζόμενες, φιλικές προς το περιβάλλον

μπαταρίες ιόντων λιθίου

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD πολλών χρήσεων

Βολικό καντράν ενδείξεων

Κλείδωμα ταξιδίου

Ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών ξυρίσματος

Ένδειξη καθαρισμού

Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Ένδειξη πλήρους φόρτισης μπαταρίας

Ένδειξη φόρτισης

Λειτουργία επίδειξης

Ηλεκτρονικός διακόπτης ενεργ./απενεργ.

Φινίρισμα

Επίστρωση χρωμίου

Γυαλιστερό φινίρισμα

Χρώμα

Χρωμιωμένη οθόνη

Λαβές από καουτσούκ

Αξεσουάρ

Θήκη από ανθρακοΐνες

Βάση φόρτισης

Πτυσσόμενος φαβοριτοκόπτης

Καπάκι προστασίας

Βούρτσα καθαρισμού

Σύστημα χαρτιού

USB Stick - βίντεο συνεργασίας με τη F1

Αυτοκίνητο μινιατούρα F1 Williams

Βάρος και διαστάσεις

Συσκευασία πολυτελείας

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑07‑17

Έκδοση: 2.2

www.philips.com

http://www.philips.com/

