
elektromos borotva

SmartTouch-XL

HQ9199

A legjobb borotva a világelsőtől!
Egyedi számozású, limitált kiadású Forma-1 borotva

A Philips SmartTouch-XL Limited Edition a Philips és a Williams távoli múltba visszanyúló innovációit és műszaki

szakértelmét ötvözi, így jöhetett létre ez az egyedülálló, kiváló teljesítményű borotva, a Forma-1 tervezésnél is

használt szénszálas és króm kivitelben

Tökéletesen alapos, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

SmartTouch kontúrkövetés

Speed-XL körkések 50 %-kal nagyobb borotválási felülettel

Megakadályozza a bőrirritációt / Érzékeny bőr

A testreszabott kényelmi funkció igazodik a bőrtípushoz.

A legrövidebb borostát is leborotválja

Precíziós vágórendszer

Kényelmes és alapos

Super Lift & Cut® technológia

Illeszkedik az arc és a nyak minden hajlatához

Reflex Action® rendszer

Egymástól függetlenül mozgó körkések



elektromos borotva HQ9199/22

Fénypontok Műszaki adatok

SmartTouch kontúrkövetés

Folyamatosan szorosan közel tartja a három

borotvafejet a bőrhöz a gyors és hatékony

borotválásért.

Speed-XL körkések

A háromsávos körkés 50 %-kal nagyobb

borotválási felületet biztosít a gyors és alapos

borotválkozáshoz. *a normál körkéses

borotvafejekhez képest.

Testre szabott kényelmi funkció

A testreszabott kényelmi funkció a

bőrtípusához igazítja a borotvát. A „Normál”

beállítással gyorsan és alaposan simára

borotválhatja bőrét. Válassza az „Érzékeny”

beállítást a kellemesen sima, és maximálisan

bőrkímélő borotválkozáshoz.

Super Lift & Cut® technológia

A kettős vágóél-rendszer segítségével az első

kés megemeli a szőrt, a második pedig a

bőrfelszín alatt vágja el.

Jet Clean rendszer

Borotválkozás kiváló eredménnyel mindennap.

A Jet Clean rendszer automatikusan tisztítja,

karbantartja és feltölti a borotvakészüléket.

Borotválkozási rendszer

SmartTouch kontúrkövetés

Speed-XL körkések

Testre szabott kényelmi funkció

Reflex Action® rendszer

Egymástól függetlenül mozgó körkések

Precíziós vágórendszer

Super Lift & Cut® technológia: 63 penge

Mosható

Rozsdamentes fejek

Levehető tartó

Csuklópánt a billenőfedeles tartóhoz

Csendes üzemelés

Rázkódásmentes

Szőrgyűjtő

Cserélhető fej: HQ9

Tápellátás

Vezeték nélküli és vezetékes használat

Töltési idő: 1 óra

Borotválkozási idő: Maximum 30 nap

Gyorstöltés

Automatikus feszültségválasztás: 100-240 V

Kisfeszültségű hajós vagy autós töltés

Környezetbarát Li-ion akkumulátor

Elektronikus funkciók

Többfunkciós LCD kijelző

Választott bőrtípus kijelzés

Utazó zár

Körkéscserére emlékeztető jelzés

Tisztításra emlékeztető jelzés

Akkumulátorkapacitás jelzőfénye

Alacsony akkutöltöttség jelzőfény

Akku feltöltve jelzés

Töltés kijelzése

Bemutató üzemmód

Elektromos be- és kikapcsoló

Kidolgozás

Lakkfelületű króm

Lakkozott felület

Szín

Krómozott kijelző

Gumifogantyú

Tartozékok

Szénszálas hordzacskó

Töltőállvány

Rugósan oldódó pajeszvágó

Védősapka

Tisztító kefe

Papírkészlet

USB-háttértár - film a F1-es

együttműködésről

F1 Williams versenyautó

Tömeg és méretek

Luxus kivitelű doboz
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