
elektrický holicí strojek
pro suché holení

PowerTouch

 
Hlavy ComfortCut Flexing

45 min bezdrátového použití/8h
nabíjení

 

PT723/16

ComfortCut
Pohodlné a rychlé oholení

Na holení se strojkem Philips PowerTouch se budete vždy těšit. Stačí jej zapojit a

nikdy se nevybije. Holicí břity ComfortCut navíc umožňují pohodlnější oholení.

S holicím strojkem PowerTouch bude vaše ranní rutina rychle hotová.

Pohodlí a hladké oholení

Břity ComfortCut jemně klouzají a zaručují tak hladké a kvalitní oholení

Flex & Float kopíruje obličej a krk

Nejrychlejší průběh ranní rutiny

Více než 45 minut holení, 8 hodin nabíjení

Lze použít s kabelem i bez něj

Snadné opláchnutí

Displej LED



elektrický holicí strojek pro suché holení PT723/16

Přednosti Specifikace

Břity ComfortCut

Břity ComfortCut mají zaoblené hrany, které

klouzají hladce po pokožce, takže dosáhnete

hladkého a pohodlného oholení.

Flex & Float

Automaticky se přizpůsobuje konturám vašeho

obličeje a krku pro hladší oholení.

Více než 45 minut holení

Úsporný výkonný lithium-iontový akumulátor

vám poskytne více oholení na jedno nabití.

Zajišťuje více než 45 minut holení – to je

15 oholení – po 8 hodinách nabíjení. Zapojte ji

na 3 minuty a bude to stačit na jedno oholení.

Výkonný systém

Lze použít s kabelem i bez něj

Plně omyvatelný holicí strojek

Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji

důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

Displej LED

Indikuje: Plný akumulátor, Slabý akumulátor,

Nabíjení, Výměna holicích hlav, Rychlé

nabíjení

 

Holicí výkon

Holicí systém: Systém břitů ComfortCut

Kopírování obrysů: Systém Flex & Float

Snadné použití

Displej: 2 LED indikátory

Čištění: Plně omyvatelný, Komora na vousy

QuickRinse

Doba holení: Více než 45 minut, až 15 oholení

Doba nabíjení: 8 hodin, 3minutové nabíjení

poskytne 1 oholení

Displej zobrazuje: Plný akumulátor, Slabý

akumulátor, Nabíjení, Rychlé nabíjení,

Výměna holicích hlav

Provoz: S kabelem i bez něj, Nabíjecí baterie

Design

Tělo: Protiskluzová, Ergonomická pohodlná

rukojeť, Pogumovaná

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Servis

Záruka: 2letá záruka

Výměnné hlavy: Každé 2 roky vyměňte za typ

HQ8

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100-240 V

Typ baterie: Lithium-iontový

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Pohotovostní napájení: < 0,25 W

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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