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ComfortCut, joustavat ajopäät

8 h latauksella 45 min
käyttöaikaa

 

PT723/17

ComfortCut
Miellyttävää ja nopeaa parranajoa

PowerTouch tuo tehoa aamuusi. Yhdellä latauksella saat nyt entistä enemmän

käyttöaikaa, ja täysin pestävät ajopäät ja ComfortCut-terät takaavat miellyttävän

parranajon. PowerTouch antaa potkua aamurutiineihisi.

Miellyttävä ja tarkka lopputulos

ComfortCut-terät mahdollistavat pehmeän ja tarkan lopputuloksen

Flex & Float myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Nopeuta aamutoimiasi

Yli 45 minuuttia käyttöaikaa tunnin latauksella

Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

Helppo puhdistaa

LED-näyttö



Sähköparranajokone PT723/17

Kohokohdat Tekniset tiedot

ComfortCut-terät

ComfortCut-terissä on pyöristetyt reunat, jotka

takaavat pehmeän ja tarkan sekä mukavan

ajon.

Flex & Float

Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan

muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.

Yli 45 minuuttia käyttöaikaa

Energiatehokas ja kestävä litiumioniakku antaa

enemmän käyttöaikaa yhdellä latauksella.

Saat 8 tunnin latauksella yli 45

minuuttia käyttöaikaa, joka riittää noin 15

ajokertaan. Kolmen minuutin latauksella saat

akkuun riittävästi virtaa yhtä ajokertaa varten.

Tehokas virransyöttö

Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

Täysin pestävä parranajokone

Ajopäät on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

LED-näyttö

Merkkivalot: akku täynnä, vähäinen lataus,

lataa, vaihda ajopäät, pikalataus

Ajoteho

Ajojärjestelmä: ComfortCut-teräjärjestelmä

Myötäilee muotoja: Flex & Float -järjestelmä

Helppokäyttöinen

Näyttö: 2 LED-merkkivaloa

Puhdistaminen: Täysin pestävä, QuickRinse-

karvakammio

Ajoaika: Yli 45 minuuttia, jopa 15 ajokertaa

Latausaika: 8 tuntia, Yksi ajokerta 3 minuutin

latauksella

Näytön merkkivalot: Akku täynnä, Akun lataus

vähissä, Lataaminen, Pikalataus, Vaihda

ajopäät

Toimi: Johdollinen ja johdoton, Ladattava

akku

Muotoilu

Runko: Liukumisen estävä, Ergonominen ote,

Kuminen

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Huolto

Vaihtoterä: HQ8-malli on korvattu SH50-

mallilla

Takuu: 2 vuoden takuu

Vaihtoterät: Vaihda kahden vuoden välein

HQ8:ään

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Valmiustilan virta: < 0,25 W

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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