
Golarka elektryczna
do golenia na sucho

PowerTouch

 
Ostrza Lift and Cut

Elastyczne głowice golące

 

PT725

Naprawdę dokładne golenie
dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu

Golarka Philips PowerTouch sprawi, że nabierzesz energii o poranku. Podłącz ją

do gniazdka, aby nie martwić się o zasilanie. Ostrza Lift and Cut zapewniają

dokładne golenie. Golarka PowerTouch to najszybszy sposób na poranne

golenie.

Najszybszy sposób na poranne golenie

Ponad 45 minut działania po 8 godzinach ładowania

Golarkę wystarczy opłukać

Wygodne i dokładne golenie

Ostrza ComfortCut łagodnie suną po skórze i zapewniają dokładne golenie

System Dynamic Contour Response dostosowuje się do kształtu twarzy i szyi



Golarka elektryczna do golenia na sucho PT725/16

Dane techniczne Zalety

Doskonałe golenie

System golenia: Lift&Cut

Dopasowuje się do kształtu twarzy: Dynamic

Contour Response

Łatwa obsługa

Czas golenia: Ponad 45 minut, do 15 cykli

golenia

Ładowanie: Możliwość powtórnego ładowania,

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe, Szybkie,

3-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze

golenie

Czas ładowania: 8 godz., Szybkie, 3-minutowe

ładowanie umożliwia pojedyncze golenie

Wyświetlacz: 1 wskaźnik LED

Czyszczenie: Golarka — pełne mycie w

wodzie, Komora na włosy z możliwością

szybkiego płukania

Wskazania na wyświetlaczu: Akumulator w

pełni naładowany, Niski poziom naładowania

akumulatora, Ładowanie, Wskaźnik wymiany

głowic golących

Eksploatacja: Zasilanie akumulatorowe i

sieciowe, Akumulator

Wzornictwo

Uchwyt: Nie zsuwają się, Wygodny,

ergonomiczny uchwyt, Gumowe

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Serwis

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę HQ8

Gwarancja: 2 lata gwarancji

Ponad 45 minut działania

Dzięki energooszczędnej, dającej duże

możliwości baterii litowo-jonowej po każdym

ładowaniu można cieszyć się większą liczbą

cykli golenia. Ponad 45 minut to około 15 cykli

golenia — po 8 godzinach ładowania.

Trzyminutowe ładowanie wystarczy na jedno

golenie.

Ostrza ComfortCut

Ostrza ComfortCut mają zaokrąglone

krawędzie, które przesuwają się gładko po

skórze, dzięki czemu golenie jest nie tylko

wygodne, ale i dokładne.

Dynamic Contour Response

Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy

i szyi zapewnia gładsze golenie.

Golarka — pełne mycie w wodzie

Wystarczy otworzyć głowicę i dokładnie

opłukać ją pod strumieniem bieżącej wody.
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