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Plaukus pakeliantys peiliukai
Lanksčios galvutės
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Itin švarus skutimas
ilgai veikianti LIČIO JONŲ galia
„Philips PowerTouch“ suteiks galios jūsų rytui. Prijunkite jį ir niekada nepritrūksite
energijos. Plaukus pakeliantys ir nupjaunantys peiliukai padės švariai nusiskusti.
Su „PowerTouch“ visada greitai atliksite rytmetines procedūras.
Greičiausias būdas nusiskusti ryte
45+ skutimosi minučių, 8 valandų įkrovimas
Paprasta nuplauti
Malonus ir švarus skutimas
„ComfortCut“ peiliukai švelniai slysta ir švariai nuskuta
Dinamiškas kontūrų atkartojimas prisitaiko prie veido ir kaklo linkių
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Ypatybės

Speciﬁkacijos

45+ skutimosi minučių

Dinamiškas kontūrų atkartojimas

Su efektyviu ir galingu ličio jonų
akumuliatoriumi galėsite daugiau kartų
nusiskusti vienu įkrovimu. Po 8 valandų
įkrovimo turėsite 45 ir daugiau minučių
skutimosi laiko – tai apie 15 skutimų. Prijunkite
3 minutėms ir energijos pakaks nusiskusti
vieną kartą.

Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų
veido ir kaklo linkio, todėl švelniau skuta.
Plaunamas skustuvas

„ComfortCut“ peiliukai

Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai
išskalaukite po tekančiu vandeniu.

„ComfortCut“ peiliukai turi užapvalintus kraštus,
kurie sklandžiai slysta jūsų oda, todėl visada
švariai ir maloniai nusiskusite.

Skutimo efektyvumas
Skutimo sistema: „Lift&Cut“
Kontūrus atkartojanti: Dinamiškas kontūrų
atkartojimas
Lengva naudoti
Skutimosi trukmė: 45+ minučių, iki 15 skutimų
Įkrovimas: Pakartotinai įkraunamas, Veikimas
be laido ir su laidu, Greitas 3 min. įkrovimas 1
skutimui
Įkrovimo laikas: 8 val., 3 min. greitas įkrovimas
1 skutimui
Ekranas: 1 LED indikatorius
Valymas: Plaunamas skustuvas, Greitai
išvalomas plaukelių skyrius
Rodoma ekrane: Baterija įkrauta, Senka
baterija, Įkrovimas, Pakeiskite skutimo
galvutes
Naudojimas: Su laidu ir be laido, Įkraunama
baterija
Konstrukcija
Rankenėlė: Neslystanti, Ergonomiška patogi
rankena, Guma
Priedai
Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis
gaubtelis
Maitinimas
Baterijos tipas: Ličio jonų
Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240
V
Budėjimo galia: < 0,25 W
Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W
Techninė priežiūra
Keičiama galvutė: Galvutė HQ8 keičiama kas
2 metus
Garantija: 2 metų garantija
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„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

