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DualPrecision
Több szőrszálat képes megragadni

A PowerTouch felpörgeti reggeleit. Most még több percre elegendő töltéssel,

teljesen mosható körkésekkel és DualPrecision pengékkel – amelyek

higiénikusabb borotválkozást biztosítanak. A PowerTouch segítségével mindig

gyorsan végezhet a reggeli borotválkozással.

Kényelmes, alapos végeredmény

DualPrecision körkések hosszú szőrszálakra és borostára is

A Flex & Float rendszer illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A Super Lift & Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

Tökéletes a pajesz és a bajusz formázásához

A reggeli rutin gyorsabb már nem is lehetne

50+ perc borotválkozási idő, 1 óra töltés

Vezetékes és vezeték nélküli használat.

Csapvízzel tisztítható

LED-kijelző
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Fénypontok

DualPrecision pengék

A DualPrecision pengék segítségével a hosszú

szőrszálakat és a rövid borostát is

eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz.

2. Lyukak a borostákhoz.

Flex & Float

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak

körvonalához az egyenletes borotválkozásért.

Super Lift&Cut Action

Az első penge felemeli az összes szőrszálat, a

második pedig a bőrfelszín alatt vágja el a

szőrszálakat a csodálatosan sima eredményért.

Rugósan oldódó pajeszvágó

A hatást a rugósan oldódó igazítóval teheti

tökéletessé. Ideális megoldás a bajusz

gondozásához és a pajesz vágásához.

Hatékony tápellátó rendszer

Vezetékes és vezeték nélküli használat.

50+ perc borotválkozási idő

Az energiahatékony, nagy teljesítményű és

hosszan tartó lítium-ion akkumulátor egy

feltöltéssel több borotválkozást tesz lehetővé.

Egy óra töltéssel 50+ perc borotválkozási időt

kap - ami mintegy 17 borotválkozáshoz elég. 3

perc feltöltés pedig elég töltöttséget biztosít

egy borotválkozáshoz.

Teljesen lemosható borotva

Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan

öblítse el a csap alatt.

LED-kijelző

A következőket jelzi: Akkumulátor feltöltve,

Alacsony akkumulátorfeszültség, Töltés,

Körkéscsere szükséges, Gyorstöltés

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: Super Lift&Cut,

DualPrecision borotvafejek

Kontúrkövetés: Flex & Float rendszer

Formázás: Beépített, rugósan oldódó

pajeszvágó

Egyszerű használat

Kijelző: 2 LED kijelző

Tisztítás: Teljesen lemosható, Gyorsan

kiöblíthető szőrgyűjtő kamra

Borotválkozási idő: 50+ perc, akár 17

borotválkozás

Töltési idő: 1 óra, 3 perces gyorstöltés 1

borotválkozáshoz

Jelzések a kijelzőn: Feltöltött akkumulátor,

Alacsony töltöttségi szint, Töltés, Körkések

cseréje, Gyorstöltés

Üzemeltetés: Vezetékkel és vezeték nélkül,

Akkumulátoros

Formatervezés

Markolat: Bordázott gumifogantyú,

Csúszásmentes, Ergonomikus,kényelmes

fogás

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe, Védőkupak

Szerviz

Garancia: 2 év garancia

Csere körkések: Cserélje 2 évenként egy HQ8

modellel

Energiaellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Maximális energiafelhasználás: 5,4 W

Készenléti mód: < 0,25 W
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