
golarka elektryczna
do golenia na sucho

PowerTouch

 
Elastyczne głowice Lift & Cut

Tylko działanie przewodowe

 

PT715/16

ComfortCut
Wygodne i szybkie golenie

Golarka elektryczna Philips PowerTouch sprawi, że nabierzesz energii o poranku.

Teraz dzięki dłuższemu czasowi działania, możliwości pełnego mycia w wodzie i

potwierdzonej wydajności głowic Super Lift&Cut golarka przyspiesza poranne

golenie.

Najszybszy sposób na poranne golenie

Zasilanie sieciowe zapewnia stałą moc

Golarka z możliwością mycia w wodzie i systemem QuickRinse

Wygodne i dokładne golenie

System Super Lift & Cut zapewnia komfortowe i dokładne golenie

System Dynamic Contour Response dostosowuje się do kształtu twarzy i szyi



golarka elektryczna do golenia na sucho PT715/16

Zalety Dane techniczne

Efektywny system zasilania

Zasilanie sieciowe zapewnia niezawodne

golenie

Super Lift&Cut Action

System podwójnych ostrzy wbudowany w

naszych golarkach elektrycznych unosi włosy i

przycina je na linii skóry, zapewniając

dokładniejsze golenie

Dynamic Contour Response

Golarka automatycznie dopasowuje się do

kształtu twarzy i szyi, zapewniając gładsze

golenie

Golarka z możliwością pełnego mycia w

wodzie

Dzięki możliwości mycia w wodzie i systemowi

QuickRinse golarkę elektryczną można

wypłukać w krótszym czasie

 

Doskonałe golenie

Zestaw do golenia: Super Lift&Cut

Dopasowuje się do kształtu twarzy: Dynamic

Contour Response

Łatwa obsługa

Czas golenia: Zasilanie sieciowe

Czyszczenie: Golarka z możliwością pełnego

mycia w wodzie, Komora na włosy z

możliwością szybkiego płukania

Wzornictwo

Uchwyt: Wygodny chwyt

Wykończenie: Błyszcząca, plastikowa osłona

z przodu

Kolor: Szlachetny niebieski

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,2 W

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę HQ8

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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