
scheerapparaat voor
droog scheren

PowerTouch

 
DualPrecision-scheerhoofden

Flexibele scheerhoofden

 

PT735

DualPrecision zorgt voor een

nog gladdere scheerbeurt

Met PowerTouch begint u uw morgen krachtig. Nu met meer minuten scheren per

oplaadbeurt en volledig afspoelbare DualPrecision-scheerhoofden voor een

comfortabele scheerbeurt. Dankzij PowerTouch verloopt uw ochtendroutine een

stuk sneller.

Ultraglad scheren

Gepatenteerd Super Lift & Cut-mesje tilt de haren op om gladder te scheren

Lange haren en korte stoppels efficiënt scheren

Volgt de contouren van het gezicht

Flexibele scheerhoofden volgen de contouren van uw gezicht

Eenvoudig te gebruiken

Tot 40 minuten scheren na 8 uur opladen

Kan eenvoudig worden schoongespoeld

In de oplaadhouder blijft het scheerapparaat opgeladen en klaar voor gebruik

Perfecte styling

Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor
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Kenmerken

(Gepatenteerde) Super Lift & Cut

Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het

tweede mesje de haar onder het niveau van de

huid afscheert, voor een ultraglad resultaat.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Met de efficiënte, krachtige lithium-ionbatterij

kunt u langer scheren na een oplaadbeurt. U

kunt tot wel 40 minuten scheren (ongeveer 14

scheerbeurten) na 8 uur opladen. Sluit het

apparaat 3 minuten aan en u hebt voldoende

vermogen voor één scheerbeurt.

DualPrecision-scheerhoofden

De DualPrecision-hoofden scheren zowel

lange haren als korte stoppels comfortabel af. 1.

Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor

stoppels.

Flexibele scheerhoofden

De flexibele scheerhoofden van uw Philips-

scheerapparaat houden het scheeroppervlak

dicht op uw huid voor een snelle en effectieve

scheerbeurt.

Volledig afspoelbare scheerhoofden

Klap de scheerhoofden open en spoel ze

grondig af onder de kraan.

Oplader

De oplaadhouder past zelfs in het kleinste

hoekje, dus u kunt het apparaat opladen waar

u maar wilt of het meenemen op reis.

Uitklaptrimmer

Maak uw verzorging compleet met de

uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van

snor en bakkebaarden.
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Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Standaard: Oplader

Gebruiksgemak

Opladen: 8 uur

Scheertijd: 40+

Scheertijd: Tot 14 dagen

Scherm: 1 LED-lampje, Indicatie 'batterij

opgeladen', Batterij bijna leeg-indicatie,

Oplaadindicatie, Indicatie voor snel opladen

Service

Vervangend scheerhoofd: Elk jaar vervangen

met HQ8

Scheerresultaten

Volgt de contouren: Dynamic Contour

Response

Scheersysteem: Super Lift & Cut,

DualPrecision-scheerhoofden

Stylen: Geïntegreerde uitklaptrimmer
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