
Електрическа самобръсначка

за сухо бръснене

Shaver series 3000

  Огъващи се глави ComfortCut

45 мин. безжична работа/8 ч.

зареждане

 

PT727/16

ComfortCut
Комфортно бързо бръснене

PowerTouch ви осигурява повече енергия рано сутрин. Сега с повече минути на едно

зареждане, изцяло миещи се глави и ножчета ComfortCut за по-комфортно бръснене. С

PowerTouch винаги можете да имате летящ старт за сутрешните си дейности.

Комфортно и гладко бръснене

Ножчетата ComfortCut се плъзгат нежно за гладко бръснене

Flex & Float се нагажда към извивките на лицето и врата

Най-бързият начин да приключите със сутрешните дейности

45+ минути бръснене, 8-часово зареждане

Почистване само с изплакване

Може да се използва с и без кабел

Светодиоден дисплей



Електрическа самобръсначка за сухо бръснене PT727/16

Акценти Спецификации

Ножчета ComfortCut

Ножчетата ComfortCut имат заоблени ъгли, които се

плъзгат гладко по кожата ви, така че винаги

получавате гладко, но и приятно, бръснене.

Flex & Float

Автоматично се нагажда към всяка извивка на лицето

и врата ви - за по-гладко бръснене.

45+ минути бръснене

Енергийно ефективната мощна литиево-йонна

батерия ви осигурява повече бръснения с едно

зареждане. Ще имате 45+ минути за бръснене –

това са около 15 бръснения – след 8-часово

зареждане. Включете я за 3 минути и ще имате

достатъчно енергия за едно бръснене.

Ефикасна система за захранване

Може да се използва с и без кабел

Изцяло миеща се самобръсначка

Просто отворете главите и измийте старателно под

чешмата.

Светодиоден дисплей

Показва: Заредена батерия, Изтощена батерия,

Зареждане, Заменете бръснещите глави, Бързо

зареждане

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Система ножчета ComfortCut

Следване на контура: Система Flex & Float

Лесна употреба

Дисплей: 2 Светодиоден индикатор

Почистване: Изцяло миеща се самобръсначка,

Отделението за косми с бързо изплакване

Време за бръснене: 45+ минути, до 15 бръснения

Време за зареждане: 8 часа, 3-минутно бързо

зареждане за 1 бръснене

Дисплеят показва: Пълна батерия, Изтощена

батерия, Зареждане, Бързо зареждане, Смяна на

бръснещите глави

Работен режим: С и без кабел, Акумулаторна

батерия

Зареждане: Акумулаторна, Работа без и с кабел

Дизайн

Дръжка: Неплъзгащи се, Ергономично лесно

хващане, Гумени

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка

Сервиз

Сменяема глава: HQ8 е заменено от SH50

Гаранция: 2 години гаранция

Резервни глави: Подменяйте на всеки 2 години с

HQ8

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Тип батерия: Литиево-йонна

Максимална консумация на енергия: 5,4 W

Мощност в режим на готовност: < 0,25 W

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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