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DualPrecision, rakar närmare
Med PowerTouch får du en morgon med kraft. Nu med fler minuter per laddning,

fullständigt tvättbara huvuden och DualPrecision-huvuden för en behagligare

rakning. Med PowerTouch går morgonrutinerna som en dans.

Nära rakningsresultat

Patenterat Super Lift & Cut-blad lyfter håren och ger en närmare rakning

Raka effektivt långa hårstrån och kort stubb

Behagligt konturföljande

Flexibla rakhuvuden följer ansiktets konturer

Lättanvänd

Upp till 40 minuters rakning, 8 timmars laddning

Du behöver bara skölja dem rena

Fantastisk styling

Perfekt för trimning av polisonger och mustasch



elektrisk rakapparat för torrakning PT730/41

Funktioner Specifikationer

(Patenterat) Super Lift & Cut

Det första bladet lyfter varje hårstrå, och det

andra bladet skär av stråna under hudnivå för

en verkligt nära rakning.

Kan användas med eller utan sladd

Med ett effektivt och kraftfullt litiumjonbatteri

får du fler rakningar per laddning. Du får upp till

40 minuters rakning – ungefär 14 rakningar,

efter 8 timmars laddning. Ladda i 3 minuter så

har du tillräckligt med ström för en rakning.

DualPrecision-huvuden

DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa

hår och kort stubb på ett bekvämt sätt. 1. Slitsar

får rakning av långa strån. 2. Hål för rakning av

kort stubb.

Flexibla rakhuvuden

De flexibla rakhuvudena håller rakytan i nära

kontakt med huden och ger en snabb och

effektiv rakning.

Tvättbara rakhuvuden

Öppna rakhuvudena och skölj dem noggrant

under kranen.

Uppfällbar trimsax

Använda den uppfällbara trimsaxen för en

komplett look. Den är perfekt för att underhålla

mustaschen och trimma polisongerna.

 

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddshylsa

Lättanvänd

Laddning: 8 timmar

Rakningstid i minuter: 40+

Raktid: Upp till 14 dagar

Teckenfönster: 1 LED-indikator, Indikator för

fullt batteri, Indikator för låg batterinivå,

Laddningsindikator, Indikator för

snabbladdning

Service

Reservhuvud: Byt varje år till HQ8

Rakningsresultat

Konturföljande: Dynamisk konturavkänning

Raksystem: Super Lift&Cut, DualPrecision-

huvuden

Styling: Integrerad uppfällbar trimsax
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