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Böjbara Lift & Cut-huvuden

45 min. sladdl. anv. på 8 tim.
laddn.

Nästrimmer medföljer

 

PT727/80

2-i-1-effekt: En snabb rakning och trimning

Bekväm, snabb rakning

Med Philips PowerTouch får du mer kraft varje morgon. Anslut den och du slipper

oroa dig för att batteriet ska ta slut. Comfort Cut-bladen ger dig en nära rakning.

Med PowerTouch är du klar med morgonrutinen i ett nafs.

Ett behagligt och nära rakningsresultat

ComfortCut-rakbladen glider skonsamt över huden och ger en nära rakning

Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

2-i-1-trimmer för näs- och öronhår

Den snabbaste vägen igenom din morgonrutin

Mer än 45 minuters rakning efter 8 timmars laddning

Lätt att skölja ren

Kan användas både med och utan sladd

LED-skärm
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Funktioner

ComfortCut-rakblad

ComfortCut-rakbladen har rundade kanter som

skonsamt glider över huden så att du alltid får

en nära och behaglig rakning.

Flex & Float

Anpassar sig automatiskt till varje del av

ansiktet och halsen för en smidigare rakning.

Mer än 45 minuters rakning

Med ett energieffektivt och kraftfullt

litiumjonbatteri får du fler rakningar per

laddning. Du får mer än 45 minuters rakning –

ungefär 15 rakningar – efter 8 timmars

laddning. Ladda rakapparaten i 3 minuter så

har du tillräckligt med ström för en rakning.

Effektiv strömförsörjning

Kan användas både med och utan sladd

Tvättbar rakapparat

Öppna rakhuvudena och skölj dem noggrant

under kranen.

LED-skärm

Anger: Batteri fulladdat, låg batterinivå,

laddning pågår, byt ut rakhuvuden,

snabbladdning

Trimmer för näs- och öronhår medföljer

Philips Nosetrimmer series 1000 är en kraftfull

trimmer i kromat stål som tar bort oönskat näs-

och öronhår. Den unika Safe-Guard-tekniken

ger en hudvänlig trimning och förhindrar

skärsår.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Rakningsresultat

Raksystem: ComfortCut-rakbladssystem

Konturföljande: Flex & Float-systemet

Lättanvänd

Teckenfönster: 2 LED-indikatorer

Rengöring: Tvättbar, Hårbehållare som är lätt

att tömma

Raktid: Mer än 45 minuter, upp till 15 rakningar

Laddningstid: 8 timmar, 3 minuters

snabbladdning för 1 rakning

Information på displayen: Laddning, Byt ut

rakhuvudena, Fulladdat batteri, Svagt batteri,

Snabbladdning

Användning: Med eller utan sladd,

Laddningsbart batteri

Design

Handtag: Halkfri, Ergonomiskt enkelt grepp,

Gummi

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddskåpa

Nästrimmer medföljer

Service

Reservhuvud: HQ8 har ersatts av SH50

Garanti: 2 års garanti

Extra huvuden: Byt vartannat år till HQ8

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Max. strömförbrukning: 5,4 W

Standbyeffekt: < 0,25 W

Batterityp: Litiumjon
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