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ComfortCut-knivsystem

Fleksible hoder

med Multigroomer-trimmesett

 
PT723/81

ComfortCut, alt-i-ett-trimming av ANSIKTSHÅR
Komfortabel og rask barbering og detaljert trimming av

ansiktshår

PowerTouch gir deg mer kraft til å utføre morgenstellet. Flere minutter per lading,

fullstendig vaskbare hoder og ComfortCut-blader betyr at du får en mer

komfortabel barbering. Med trimmesettet har du alt tilgjengelig utstyr du trenger

for å få den stilen som passer deg best.

Et komfortabelt og glatt sluttresultat

ComfortCut-blader glir lett for en jevn, tett barbering

Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Den raskeste veien gjennom morgenrutinen

45+ minutter med barbering, 8 timers lading

Kan brukes med ledning og trådløst

Skylles enkelt ren

LED-display

Maksimal allsidighet for en detaljert frisering av ansiktshåret
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Høydepunkter

ComfortCut-blader

ComfortCut-blader har avrundede kanter som

glir fint mot huden, slik at du alltid får en tett

og samtidig komfortabel barbering.

Flex & Float

Justerer seg automatisk etter alle konturene i

ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere

barbering.

45+ minutter med barbering

Et energieffektivt, kraftig Li-ion-batteri gir deg

flere barberinger per lading. Du får 45+

minutters barberingstid – som tilsvarer rundt 15

barberinger – etter 8 timers lading. Koble det til

i 3 minutter, og du får nok strøm til én

barbering.

Effektivt strømsystem

Kan brukes med ledning og trådløst

Barbermaskin som kan rengjøres

Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem

grundig under springen.

LED-display

Indikerer: fullt batteri, lavt batterinivå, lader,

bytte skjærehoder, hurtiglading

Multigroomer-trimmesett

Skap den stilen du vil med den vanntette

MultiGroomer. Med trimmer, detaljtrimmer og

nesehårtrimmer i full størrelse og justerbare

kammer for skjegg og skjeggstubber (opptil 18

innstillinger) har du alt utstyret du trenger for å

få den stilen som passer deg best.
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Barberingssystem: ComfortCut-knivsystem

Følger konturene: Flex & Float-system

Enkel i bruk

Skjerm: 2 LED-indikator

Rengjøring: Alt kan vaskes, QuickRinse-

hårkammer

Barberingstid: 45+ minutter, opptil 15

barberinger

Ladetid: 8 timer, 3 min hurtiglading for én

barbering

Displayet viser: Fullt batteri, Lavt batterinivå,

Lading, Rask lading, Bytte skjærehoder

Drift: Bruk med ledning og trådløs, Oppladbart

batteri

Utforming

Håndtak: Sklisikker, Ergonomisk godt grep,

Gummi

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende

deksel

Service

Erstatningshode: HQ8 har blitt erstattet med

SH50

Garanti: To års garanti

Erstatningshoder: Skift annet hvert år med

HQ8

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Litium-ion

Maks. strømforbruk: 5,4 W

Stand-by-strøm: < 0,25 W
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