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Een overtuigend gladde scheerbeurt

Dit oplaadbare elektrische scheerapparaat van Philips combineert een scheersysteem voor glad scheren met de

unieke Reflex Action-technologie van Philips. U kunt er zeker van zijn dat u er elke dag op uw best uitziet.

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

Volgt de contouren van uw gezicht

Reflex Action-systeem

Comfortabel en nauwkeurig

Voor een glad, efficiënt scheerresultaat

Zelfslijpende mesjes

Efficiënt voedingssysteem

Oplaadbaar scheerapparaat

Opladen via USB

Gemakkelijk vast te houden

Antisliphandvat

Slank handvat

De ultieme handige scheerbeurt onderweg

Etui en USB-kabel inbegrepen voor ultiem gemak
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Kenmerken

Systeem voor glad scheren

Voor een gladde scheerbeurt, vervaardigd in

Europa

Zelfslijpende mesjes

Zelfslijpende mesjes die langer meegaan: tot

twee jaar.

Afzonderlijk bewegende scheerhoofden

Houd de scherpe scheermessen van het

Philips scheerapparaat dichter bij uw huid voor

een buitengewoon glad resultaat. De

afzonderlijk bewegende scheerhoofden volgen

de contouren van uw gezicht.

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw

gezicht en hals

Oplaadbaar scheerapparaat

Oplaadbaar scheerapparaat, maximaal 30

minuten draadloos scheren.

Slank handvat

Slank ontwerp dat prettig in de hand ligt.

Antisliphandvat

Het slanke, zachte handvat is zodanig

ontworpen dat het prettig in de hand ligt en

maximale grip biedt.

Opladen via USB

Opladen via USB biedt u de ultieme vrijheid.

Reiskit

Etui en USB-kabel inbegrepen voor ultiem

gemak

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Voedingskabel: AVS 100 V - 240 V

Reisetui

Stekker: USB-kabel

Gebruiksgemak

Opladen: 8 uur

Scheertijd: Maximaal 30 minuten

Display: Oplaadindicator

Service

Vervangend scheerhoofd voor China: Binnen 2

jaar vervangen met HQ4+

Vervangend scheerhoofd voor buiten China:

Binnen 2 jaar vervangen met HQ56

Voltageaanpassing: 100-240 V

Scheerresultaten

Scheersysteem: CloseCut, Afzonderlijk

bewegende scheerhoofden, Zelfslijpende

mesjes, ReflexAction-systeem

Ontwerp

Afwerking: Hoogglanzende voorzijde,

Lakafwerking voorzijde, Zachte achterzijde

Handvat: Antisliphandvat, Slank handvat
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