
Електрическа самобръсначка

за сухо бръснене

PowerTouch

 

Super Lift&Cut

Огъващи се глави

 

PT710/16 Наистина гладко бръснене
Новата електрическа самобръсначка Philips PowerTouch ви осигурява повече енергия рано

сутринта. Сега с повече минути, изцяло миеща се и с отличното бръснене на Super Lift&Cut,

самобръсначката ви гарантира, че винаги можете да приключите бързо със сутрешните

дейности.

Най-бързият начин да приключите със сутрешните дейности

Работа с кабел за постоянна мощност

Миеща се самобръсначка със система QuickRinse

Комфортно и гладко бръснене

Система Super Lift & Cut за комфортно гладко бръснене

Динамична реакция на контура за следване на извивките на лицето и врата



Електрическа самобръсначка за сухо бръснене PT710/16

Акценти Спецификации

Ефикасна система за захранване

Работа с кабел за надеждни резултати при бръснене,

на които винаги можете да разчитате

Технология Super Lift & Cut

Системата с две ножчета, вградена в нашата

електрическа самобръсначка, повдига косъмчетата за

удобно отрязване под нивото на кожата и още по-

гладко бръснене

Динамична реакция на контура

Самобръсначката се нагажда автоматично към всяка

извивка на лицето и врата ви за по-гладко бръснене

Изцяло миеща се самобръсначка

Изцяло миеща се електрическа самобръсначка със

система QuickRinse за по-бързо почистване с

изплакване

 

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Super Lift&Cut

Следване на контура: Динамична реакция на

контура

Лесна употреба

Време за бръснене: Работа с кабел

Почистване: Изцяло миеща се самобръсначка, Бързо

изплакване на отделението за косми

Дизайн

Дръжка: Лесно захващане

Дизайн: Предна повърхност - пластмаса с гланцово

покритие

Цвят: Синьо

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Мощност в режим на готовност: < 0,2 W

Максимална консумация на енергия: 5,4 W

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: HQ8 е заменено от SH50,

Подменяйте на всеки 2 години с HQ8

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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