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DualPrecision
Chwytanie większej ilości włosów

Golarka PowerTouch sprawi, że nabierzesz energii o poranku. Teraz jedno

ładowanie wystarcza na dłużej, a dzięki głowicom z możliwością mycia i ostrzom

DualPrecision golenie jest dokładniejsze. Golarka PowerTouch to najszybszy

sposób na poranne golenie.

Wygodne i dokładne golenie

Głowice DualPrecision golą długie włosy i krótki zarost

Flex & Float dostosowuje się do twarzy i szyi

Ostrza Super Lift & Cut unoszą włoski, co zapewnia dokładniejsze golenie

Idealnie nadaje się do przycinania bokobrodów i wąsów

Najszybszy sposób na poranne golenie

Ponad 50 minut działania po 1 godzinie ładowania

Golarkę wystarczy opłukać

Urządzenie może pracować na zasilaniu sieciowym i akumulatorowym

Wyświetlacz diodowy
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Zalety

Ostrza DualPrecision

Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie

włosy i krótki zarost. Służą do tego

odpowiednio szczeliny i otwory.

Flex & Float

Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy

i szyi zapewnia gładsze golenie.

Ponad 50 minut działania

Energooszczędny, wydajny i trwały akumulator

litowo-jonowy zapewnia więcej cykli golenia

po każdym ładowaniu. Godzinne ładowanie

daje ponad 50 minut pracy, co wystarcza na 17

cykli golenia. Trzyminutowe ładowanie

wystarczy na jedno golenie.

Super Lift & Cut Action

Pierwsze ostrze unosi włoski, a drugie

delikatnie goli je tuż przy skórze, zapewniając

prawdziwą gładkość.

Golarka z możliwością pełnego mycia w

wodzie

Wystarczy otworzyć głowicę i dokładnie

opłukać ją pod strumieniem bieżącej wody.

Wysuwany trymer

Dopełnij dzieła za pomocą wysuwanego

trymera. Nadaje się on doskonale do regulacji

wąsów i przycinania bokobrodów.

Wydajny system zasilania

Urządzenie może pracować na zasilaniu

sieciowym i akumulatorowym

Wyświetlacz diodowy

Wskazania: pełne naładowanie akumulatora,

niski poziom naładowania akumulatora,

ładowanie, konieczność wymiany głowic

golących, szybkie ładowanie

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Doskonałe golenie

Zestaw do golenia: Super Lift&Cut, Głowice

DualPrecision

Dopasowuje się do kształtu twarzy: System

Flex & Float, Obracające się, elastyczne

głowice

Stylizacja: Zintegrowany wysuwany trymer

Łatwa obsługa

Wyświetlacz: 2 wskaźniki LED

Czyszczenie: Komora na włosy z możliwością

szybkiego płukania, Możliwość pełnego mycia

w wodzie

Czas golenia: Ponad 50 minut (wystarcza na 17

cykli golenia)

Czas ładowania: 1 godzina, Szybkie, 3-

minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze

golenie

Wskazania na wyświetlaczu: Akumulator w

pełni naładowany, Niski poziom naładowania

akumulatora, Ładowanie, Wskaźnik wymiany

głowic golących

Eksploatacja: Zasilanie akumulatorowe i

sieciowe, Akumulator

Wzornictwo

Uchwyt: Żebrowany, gumowy uchwyt, Nie

zsuwają się, Wygodny, ergonomiczny uchwyt

Akcesoria

Podstawa: Podstawka ładująca

Etui: Etui podróżne

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Serwis

Gwarancja: 2 lata gwarancji

Wymienne głowice: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę HQ8

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W
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