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PT720

Naozaj hladké oholenie
Nový elektrický holiaci strojček Philips PowerTouch vám pri rannom holení dodá

potrebnú energiu. Vydrží dlhšie, je plne umývateľný a poskytuje holiaci výkon

technológie Super Lift & Cut, vďaka čomu rýchlo zvládnete svoju rannú rutinu.

Každé ráno to najrýchlejšie oholenie

Vyše 40 minút holenia bez pripojenia do siete, 8 hodín nabíjania

Umývateľný holiaci strojček so systémom QuickRinse

Príjemný a hladký výsledok

Systém Super Lift & Cut umožňuje pohodlné a hladké oholenie

Dynamické kopírovanie kontúr sa prispôsobí krivkám tváre a krku



elektrický holiaci strojček na suché holenie PT720/16

Hlavné prvky Technické údaje

Efektívny systém napájania: vyše 40 min.

Vyše 40 minút činnosti bez pripojenia do siete

umožní 14 oholení. Úplné nabitie dosiahne už

za 8 hodín – vždy plne k dispozícii

Technológia Super Lift&Cut

Dvojčepeľový systém zabudovaný do nášho

elektrického holiaceho strojčeka zdvíha chĺpky

a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod

úroveň pokožky

Dynamické kopírovanie kontúr

Holiaci strojček sa automaticky prispôsobí

každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie

oholenie

Plne umývateľný holiaci strojček

Plne umývateľný elektrický holiaci strojček so

systémom QuickRinse opláchnete rýchlejšie

 

Výkon pri holení

Holiaci systém: Super Lift&Cut

Sledovanie kontúr: Dynamické kopírovanie

kontúr

Jednoduché používanie

Doba holenia: Vyše 40 minút

Nabíjanie: Nabíjateľný, Použitie bez

pripojenia alebo s pripojením do siete, Rýchle

nabíjanie

za 3 minúty umožní 1 oholenie

Čas nabíjania: 8 hodín

Displej: Indikácia s 1 diódou LED, Indikácia

nabíjania, Indikácia slabej batérie, Indikácia

nabitej batérie, Indikácia rýchleho nabíjania

Čistenie: Plne umývateľný holiaci strojček,

Zásobník na chĺpky s rýchlym oplachovaním

Dizajn

Rukoväť: Jednoduché uchytenie, Gumené

držadlo

Povrchová úprava: Vysokolesklý plastový

predný kryt, Plastový dekoračný krúžok

Farba: Arrolovo-modrá a biela

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefa, Ochranný kryt

Príkon

Typ batérie: Lítium-iónová

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,2 W

Max. spotreba energie: 5,4 W

Servis

Dvojročná záruka: áno

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za

holiacu hlavu HQ8

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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