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ComfortCut
Pohodlné a rýchle oholenie

S holiacim strojčekom Philips PowerTouch vždy rýchlo preletíte svojou rannou

rutinou. Stačí ho zapojiť a budete mať stále dostatok energie. Čepele ComfortCut

vám zaručia pohodlnejšie holenie. S holiacim strojčekom PowerTouch bude ranné

holenie vždy hračkou.

Príjemný a hladký výsledok

Čepele ComfortCut sa jemne kĺžu pre hladké a jemné oholenie.

Flex & Float sa prispôsobia tvári a krku

Každé ráno to najrýchlejšie oholenie

45+ minút holenia, 8 hodín nabíjania

Možno používať so sieťovým napájaním aj bezšnúrovo

Stačí jednoduché opláchnutie

LED displej
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Hlavné prvky Technické údaje

Čepele ComfortCut

Čepele ComfortCut majú zaoblené hrany, ktoré

sa hladko kĺžu po pokožke, vďaka čomu vždy

pohodlne dosiahnete hladké oholenie.

Holiace hlavy Flex & Float

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej

tváre a krku pre hladšie oholenie.

45+ minút holenia

Úsporná a výkonná lítium-iónová batéria

prináša dlhší výkon na jedno nabitie. Po 8

hodinách nabíjania poskytuje 45 a viac minút

na holenie, čo je približne 15 oholení. Zapojte

ju na 3 minúty a budete mať dostatok energie

na jedno oholenie.

Efektívny systém napájania

Možno používať so sieťovým napájaním aj

bezšnúrovo

Plne umývateľný holiaci strojček

Stačí, ak vyklopením otvoríte hlavu a dôkladne

ju opláchnete pod tečúcou vodou.

LED displej

Signalizuje: batéria nabitá, batéria vybitá,

nabíja sa, treba vymeniť holiace hlavy, rýchle

nabitie

Výkon pri holení

Holiaci systém: Systém čepelí ComfortCut

Sledovanie kontúr: Systém Flex & Float

Jednoduché používanie

Displej: 2 indikačné diódy LED

Čistenie: Plne umývateľný, Zásobník na

chĺpky QuickRinse

Doba holenia: pribl. 45 minút, až 15 oholení

Čas nabíjania: 8 hodín, 3 min. rýchle nabitie

na 1 oholenie

Indikátory na displeji: Batéria nabitá, Batéria

vybitá, Nabíjanie, Rýchle nabíjanie, Vymeňte

holiace hlavy

Prevádzka: S káblom a bez kábla, Nabíjateľná

batéria

Dizajn

Rukoväť: Systém proti zošmyknutiu,

Ergonomická, ľahké uchopenie, Guma

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka, Ochranný kryt

Servis

Záruka: Dvojročná záruka

Náhradné hlavy: Vymieňajte každé 2 roky za

holiacu hlavu HQ8

Príkon

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Typ batérie: Lítium-iónová

Max. spotreba energie: 5,4 W

Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,25 W

Logo Philips Green

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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