
elektrisch scheerapparaat
voor droog scheren

PowerTouch

 
DualPrecision-mesjes

Flexibele scheerhoofden

 

PT860

Philips PowerTouch-systeem
Gladder en schoner dan ooit.

Met het Philips PowerTouch-systeem begint u de dag vol veerkracht. Dit oplaadbare scheerapparaat biedt een

langere scheerduur met de bewezen DualPrecision-topprestaties en is volledig wasbaar. Hierdoor bent u 's

ochtends snel klaar voor de start van uw dag.

De snelste start van de dag

Meer dan 50 minuten draadloos scheren, 1 uur opladen

Afspoelbaar scheerapparaat met QuickRinse-systeem

Een comfortabele, gladde scheerbeurt

DualPrecision scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes

Super Lift & Cut-systeem voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Dynamic Contour Response volgt de contouren van gezicht en hals

De uitklaptrimmer is ideaal voor bakkebaarden en snorren
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Kenmerken Specificaties

Efficiënt voedingssysteem: 50+ min.

Meer dan 50 minuten draadloos gebruik is

voldoende voor 17 scheerbeurten. Volledig

opgeladen in 1 uur, dus altijd klaar voor gebruik

Super Lift & Cut-actie

Het systeem met dubbele mesjes van het

elektrische, oplaadbare scheerapparaat tilt de

haren op en scheert ze op een comfortabele

manier net onder de huid af. Het resultaat: een

supergladde huid.

Dynamic Contour Response

Past zich automatisch aan elke ronding van uw

gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat

DualPrecision-werking

De DualPrecision-scheerhoofden hebben

sleuven voor het scheren van normale haren en

gaatjes voor de kortste stoppels

Uitklaptrimmer

De brede uitklaptrimmer is ideaal voor het

trimmen van bakkebaarden en snor

Volledig afspoelbaar scheerapparaat

Volledig afspoelbaar scheerapparaat met

QuickRinse-systeem voor afspoelen in een

handomdraai

 

Scheerresultaten

Scheersysteem: DualPrecision-werking,

Super Lift & Cut

Volgt de contouren: Dynamic Contour

Response

Stylen: Geïntegreerde uitklaptrimmer

Gebruiksgemak

Scheertijd: 50+ minuten

Opladen: Oplaadbaar, Werking met snoer en

snoerloos, Snelle oplaadtijd van 3 min. voor 1

scheerbeurt

Oplaadtijd: 1 uur

Scherm: 1 LED-lampje, Oplaadindicatie,

Batterij bijna leeg-indicatie, Indicatie 'batterij

opgeladen', Indicatie voor snel opladen

Schoonmaken: Volledig afspoelbaar

scheerapparaat, Snel afspoelbare haarkamer

Ontwerp

Handvat: Ligt gemakkelijk in de hand,

Geribbelde rubberen greep

Afwerking: Behuizing met lakafwerking,

Decoratieve ring met lakafwerking

Kleur: Icy Silver

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje,

Beschermkap

Power

Batterijtype: Li-ion

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Energieverbruik in stand-by: < 0,2 W

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met HQ8
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