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PT730

DualPrecision, en tættere

barbering

PowerTouch giver en kraftfuld start på dagen. Nu med flere minutter pr. opladning,

helt vaskbare hoveder og DualPrecision-skær, der giver dig en mere behagelig

barbering. Med PowerTouch går din morgenrutine som en leg.

En tæt barbering

Patenteret Super Lift&Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Effektiv barbering af lange hår og korte stubbe

Behageligt konturfølgende

Fleksible hoveder, der følger dit ansigts kurver

Nem at anvende

Op til 40 barberingsminutter, 8 timers opladning

Skylles ganske enkelt ren

Flot styling

Perfekt til at trimme bakkenbarter og overskæg
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Vigtigste nyheder Specifikationer

(Patenteret) Super Lift&Cut

Det første skær løfter hvert hår, mens det andet

skær nemt skærer det af under hudniveau, så

resultatet bliver virkelig glat.

Til brug med eller uden ledning

Et effektivt, kraftfuldt litiumionbatteri giver dig

flere barberinger pr. opladning. Du får op til 40

minutters barbering – det er ca. 14 barberinger,

efter 8 timers opladning. Slut den til i 3

minutter, og du har nok strøm til en barbering.

DualPrecision-skær

DualPrecision-skær barberer nemt både lange

hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår.

2. Huller barberer stubbe.

Fleksible hoveder

De fleksible hoveder holder shaveren i tæt

kontakt med din hud for en hurtig og effektiv

barbering.

Fuldt ud vaskbare skær

Åbn bare skærhovederne, og skyl dem under

vandhanen.

Pop-up-trimmer

Gør dit look perfekt med pop-up-trimmeren.

Perfekt til at holde overskæg og bakkenbarter

trimmet.

 

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste,

Beskyttelseskappe

Brugervenlig

Opladning: 8 timer

Barberingsminutter: 40+

Barberingstid: Op til 14 dage

Display: 1 LED-indikator, Indikator for fuldt

opladet batteri, Indikator for batteriniveau,

Opladningsindikator, Indikator for hurtig

opladning

Service

Udskiftningsskær: Udskift hvert år med HQ8

Barberingsresultat

Konturfølgende: Dynamisk konturrespons

Barberingssystem: Super Lift&Cut,

DualPrecision-skær

Styling: Integreret pop-up trimmer
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