
rakapparat för
torrakning

PowerTouch

 

Super Lift&Cut

Flexibla rakhuvuden

 

PT720

En riktigt nära rakning
Med det nya Philips PowerTouch-systemet får du en morgon med kraft. Systemet

ger dig fler minuter för användning, är helt tvättbart och har bevisad Super

Lift&Cut-prestanda. Med PowerTouch kan du göra dina morgonrutiner i ett nafs.

Den snabbaste vägen igenom din morgonrutin

40+ minuter sladdlös rakning, åtta timmars laddning

Tvättbar rakapparat med QuickRinse-systemet

Ett behagligt och nära rakningsresultat

Super Lift & Cut-system för en behagligt nära rakning

Dynamisk konturavkänning anpassar rakningen efter ansiktets och halsens kurvor



rakapparat för torrakning PT720/15

Funktioner Specifikationer

Effektiv strömförsörjning: 40+ minuter

40+ minuter sladdlös strömförsörjning för 14

rakningar. Laddas helt på åtta timmar, så den

alltid är redo när du behöver den

Super Lift&Cut Action

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i vår

elektriska rakapparat lyfter håren för att

bekvämt raka av dem under hudnivån för att ge

en hudnära rakning

Dynamisk konturavkänning

Anpassar sig automatiskt till varje del av

ansiktet och halsen för en smidigare rakning

Tvättbar rakapparat

Tvättbar rakapparat med QuickRinse-systemet

rengör snabbare

 

Rakningsresultat

Raksystem: Super Lift&Cut

Konturföljande: Dynamisk konturavkänning

Lättanvänd

Raktid: 40+ minuter

Laddning: Laddningsbar, Fungerar med eller

utan sladd, Snabbladdning på tre minuter för

en rakning

Laddningstid: 8 timmar

Teckenfönster: 1 LED-indikator,

Laddningsindikator, Indikator för låg

batterinivå, Indikator för fullt batteri, Indikator

för snabbladdning

Uppstädning: Tvättbar rakapparat,

Hårbehållare som är lätt att tömma

Design

Handtag: Enkelt grepp, Gummihandtag

Legering: Främre hölje i högblank plast,

Deco-ring i plast

Färg: Arrolblå och vit

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddshylsa

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Automatisk spänning: 100–240 V

Standbyeffekt: < 0,2 W

Max. strömförbrukning: 5,4 W

Service

2 års garanti

Reservhuvud: Byt varannat år till HQ8
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