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ComfortCut
Bărbierit rapid şi confortabil

PowerTouch adaugă un plus de energie dimineţilor tale. Beneficiezi acum de mai

multe minute de bărbierit la o încărcare, capete ce pot fi spălate complet şi lame

ComfortCut pentru un bărbierit mai confortabil. Cu PowerTouch îţi vei realiza rapid

rutina de dimineaţă.

Rezultat final confortabil şi eficient

Lamele ComfortCut alunecă delicat pentru un bărbierit uşor, precis

Flex & Float se adaptează liniilor feţei şi gâtului

Cea mai rapidă metodă de parcurgere a rutinei tale de dimineaţă

45+ minute de bărbierit, încărcare de 8 ore

Se curăţă simplu prin clătire

Poate fi utilizat cu fir sau fără fir

Afişaj LED
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Repere Specificaţii

Lame ComfortCut

Lamele ComfortCut au margini rotunjite care

alunecă lin pe piele, astfel încât vei obţine

întotdeauna un bărbierit precis, dar confortabil.

Flex & Float

Se adaptează automat la linia feţei şi a gâtului

pentru un bărbierit mai uşor şi mai fin.

45+ minute de bărbierit

O baterie Li-Ion eficientă din punct de vedere

energetic, puternică, îți oferă mai multe

bărbieriri cu o singură încărcare. Vei avea peste

45 de minute timp de bărbierire - aproximativ

15 bărbieriri - după 8 ore de încărcare. Ţine-l în

priză timp de 3 minute şi vei avea suficientă

energie pentru un bărbierit.

Sistem de alimentare eficient

Poate fi utilizat cu fir sau fără fir

Aparat de bărbierit complet lavabil

Doar deschizi capul şi clăteşti bine la robinet.

Afişaj LED

Indică: Baterie încărcată, Baterie descărcată,

Încărcare, Înlocuire capete de radere, Încărcare

rapidă

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

ComfortCut

Urmărirea conturului: Sistem Flex & Float

Uşor de utilizat

Afişaj: 2 indicatoare LED

Curăţare: Aparat de bărbierit complet lavabil,

Compartiment de colectare a părului

QuickRinse

Durată de bărbierire: 45+ minute, până la 15

bărbieriri

Durată de încărcare: 8 ore, Încărcare rapidă

de 3 minute, pentru o bărbierire

Afişajul indică: Baterie încărcată, Baterie

descărcată, Încărcare, Încărcare rapidă,

Înlocuieşte capetele de radere

Funcţionare: Cu sau fără fir, Baterie

reîncărcabilă

Încărcare: Reîncărcabilă, Funcţionare cu şi

fără fir

Design

Mâner: Anti-alunecare, Ergonomic, cu mâner

uşor, Cauciuc

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat, Capac de

protecţie

Service

Cap înlocuibil: HQ8 a fost înlocuit de SH50

Garanţie: 2 ani garanţie

Capete de schimb: Înlocuieşte la fiecare 2 ani

cu HQ8

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V

Tip baterie: Litiu-ion

Consum max. de energie: 5,4 W

Energie în stand-by: < 0,25 W

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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