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PQ225/17

Pencukuran cerdas untuk kepercayaan diri Anda

Alat cukur elektrik Philips PQ225 dengan daya yang dapat diisi memadukan sistem bercukur yang bersih dengan

teknologi Reflex Action yang unik dari Philips. Yakinlah, Anda akan tampil dengan gaya terbaik - setiap hari

Menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda

Mengikuti lekukan wajah Anda

Sistem Reflex Action

Mudah untuk jarak dekat

Untuk pencukuran yang bersih dan efisien

Pisau yang mengasah sendiri

Sistem daya yang efisien

Pencukur dengan daya yang dapat diisi

Pengisian daya via USB

Mudah digenggam

Pegangan anti-selip

Pegangan yang ramping
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Kelebihan Utama

Sistem CloseCut

Untuk pencukuran bersih yang dibuat di Eropa

Pisau yang mengasah sendiri

Pisau yang mengasah sendiri tahan lama

sampai dua tahun.

Kepala pencukur mengambang secara

terpisah

Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur

Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk

pencukuran yang sangat bersih; kepala

pencukurnya yang mengambang secara

terpisah akan mengikuti lekukan wajah Anda.

Sistem Reflex Action

Secara otomatis menyesuaikan dengan setiap

lekuk wajah dan leher Anda

Pencukur dengan daya yang dapat diisi

Pencukur dengan daya yang dapat diisi,

mencukur tanpa kabel hingga 30 menit.

Pegangan yang ramping

Desain ramping yang pas di tangan Anda.

Pegangan anti-selip

Pegangan ramping yang lembut didesain pas

di tangan Anda untuk kontrol maksimum.

Pengisian daya via USB

Pengisian daya via USB memberikan

kebebasan luar biasa.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Aksesori

Perawatan: Sikat pembersih, Tutup pelindung

Kabel listrik: AVS 100V-240V

Steker listrik: Adaptor USB

Mudah digunakan

Pengisian daya: 8 jam

Waktu pencukuran: Sampai 30 menit

Layar: Indikator pengisian daya

Layanan

Kepala pencukur pengganti untuk Tiongkok:

Ganti dalam 2 thn dengan HQ4+

Kepala pencukur pengganti di luar Tiongkok:

Ganti dalam 2 thn dengan HQ56

Pilihan voltase: 100-240 V

Performa Pencukuran

Sistem pencukuran: CloseCut, Kepala

pencukur mengambang secara terpisah, Pisau

yang mengasah sendiri, Sistem ReflexAction

Desain

Penyelesaian: Bagian depan dipernis, Bagian

belakang lembut disentuh

Gagang: Pegangan anti-selip, Pegangan yang

ramping
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