
Holicí strojek pro
suché holení

PowerTouch

 

Super Lift&Cut

Hlavy Flexing

 

PT710/16 Dokonalé oholení
Nový holicí strojek Philips PowerTouch zrychlí vaše rána. Nové drobnosti

v konstrukci, plná omyvatelnost a efektivita holení Super Lift&Cut strojku zajišťuje

vždy rychlý průběh ranního holení.

Nejrychlejší průběh ranní rutiny

Provoz s kabelem pro nepřetržité napájení

Omyvatelný holicí strojek se systémem QuickRinse

Pohodlí a hladké oholení

Systém Super Lift & Cut pro pohodlné a hladké oholení

Dynamická odezva na obrysy tváře se přizpůsobí křivkám obličeje a krku.



Holicí strojek pro suché holení PT710/16

Přednosti Specifikace

Výkonný systém

Provoz s kabelem pro spolehlivé oholení, na

které se můžete vždy spolehnout.

Systém Super Lift&Cut

Systém s dvojitým břitem, který je součástí

elektrického holicího strojku, nadzvedává vousy

pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Dynamická odezva na obrysy tváře

Holicí strojek se automaticky přizpůsobuje

konturám vašeho obličeje a krku pro hladší

oholení

Plně omyvatelný holicí strojek

Plně omyvatelný elektrický holicí strojek se

systémem QuickRinse dokonale omyjete za

kratší dobu.

 

Holicí výkon

Holicí systém: Super Lift&Cut

Kopírování obrysů: Dynamická odezva na

obrysy tváře

Snadné použití

Doba holení: Provoz ze sítě

Čištění: Plně omyvatelný holicí strojek,

Schránka na vousy pro rychlé vypláchnutí

Design

Tělo: Snadné uchopení

Povrchová úprava: Přední část pouzdra

s vysokým leskem

Barva: Modrá Arrol

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100-240 V

Pohotovostní napájení: <0,2 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Servis

2letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Model HQ8 byl nahrazen

modelem SH50, Každé 2 roky vyměňte za typ

HQ8

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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