
Sähköparranajokone

PowerTouch

 
DualPrecision-teräyksiköt

Joustavat ajopäät

 

PT735/17

Tarkempi, siistimpi ajotulos
Pestävä parranajokone, QuickRinse-järjestelmä

Uudella Philips PowerTouch -sähköparranajokone tekee aamurutiinistasi

tehokkaamman. Täysin pestävässä parranajokoneessa on Super Lift&Cut -ajoteho

ja enemmän ajominuutteja. Näiden ominaisuuksien ansioista aamurutiinistasi

tulee paljon nopeampi.

Nopeuta aamutoimiasi

Yli 40 minuuttia johdotonta parranajoa, 8 tunnin lataus

Pestävä parranajokone, QuickRinse-järjestelmä

Miellyttävä ja tarkka lopputulos

DualPrecision ajaa lyhyimmänkin sängen

Super Lift & Cut -järjestelmä takaa miellyttävän tarkan parranajon

Vastaa kosketukseen dynaamisesti ja myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.



Sähköparranajokone PT735/17

Kohokohdat Tekniset tiedot

Tehokas akku: yli 40 minuuttia ajoaikaa

Yli 40 minuuttia johdotonta ajoaikaa, riittää 14

ajokertaan. Latautuu täyteen 8 tunnissa, joten

laite on aina käyttövalmis.

Super Lift & Cut -järjestelmä

Sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä

nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi

ja tarkasti.

Vastaa kosketukseen dynaamisesti

Sähköparranajokone myötäilee automaattisesti

kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee

parranajosta miellyttävää.

Dual Precision -parranajo

Sähköparranajokoneen DualPrecision-

ajopäissä on aukot normaaleja partakarvoja

varten ja lisäaukot lyhyintäkin sänkeä varten.

Täysin pestävä parranajokone

Täysin pestävän sähköparranajokoneen voi

huuhdella nopeasti puhtaaksi QuickRinse-

järjestelmän ansiosta.

 

Ajoteho

Ajojärjestelmä: DualPrecision-parranajo,

Super Lift&Cut

Myötäilee muotoja: Vastaa kosketukseen

dynaamisesti

Helppokäyttöinen

Ajoaika: Yli 40 minuuttia

Lataaminen: ladattava, Johdoton ja

johdollinen käyttö, 3 minuutin pikalataus yhtä

parranajoa varten

Latausaika: 8 tuntia

Näyttö: 1 LED-merkkivalo, Latausilmaisin,

Lataus vähissä -ilmaisin, Akku täynnä -

merkkivalo, Pikalatauksen merkkivalo

Puhdistaminen: Täysin pestävä

parranajokone, Nopeasti huuhtoutuva

partakarvasäiliö

Muotoilu

Runko: Käteen sopiva kahva, Kumikahva

Pinnoitus: Kiiltävä muovinen etukuori, Lakattu

koristerengas

Väri: Sininen & hopea

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Virta

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Valmiustilan virta: <0,2 W

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein

HQ8:ään, HQ8-malli on korvattu SH50-

mallilla

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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