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PowerTouch

 
Roterende DualPrecision-
skjærehoder

50 min trådløs bruk / 1 t lading

Pop-up-trimmer

 

PT870/17

DualPrecision
Fanger flere hår

PowerTouch gir deg mer kraft til å utføre morgenstellet. Flere minutter per lading,

fullstendig vaskbare hoder og DualPrecision-blader betyr at du får en renere

barbering. Med PowerTouch er morgenstellet unnagjort i en fei.

Et komfortabelt og glatt sluttresultat

DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg

Vipping, Flex & Float

Super Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere

Perfekt til å trimme kinnskjegg og bart

Den raskeste veien gjennom morgenrutinen

50+ minutter med barbering, 1 times lading

Skylles enkelt ren

Kan brukes med ledning og trådløst

LED-display
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Høydepunkter

DualPrecision-blader

DualPrecision-blader gir behagelig barbering

av både lange hår og korte skjeggstubber. 1.

Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter

skjeggstubber.

Vipping, Flex & Float

Hodene beveger seg fleksibelt for å få tett

kontakt med huden, og de vipper for å gi en

ekstra dimensjon til bevegelsene – alt dette gir

deg en tett, rask og komfortabel barbering.

50+ minutter med barbering

Et energieffektivt, kraftig og langvarig litium-

ion-batteri gir deg flere barberinger per lading.

Lader du den i en time, så får du 50+ minutters

barberingstid – det tilsvarer rundt 17

barberinger. Lader du den i 3 minutter, så får du

nok strøm til én barbering.

Super Lift & Cut-funksjon

Det første bladet løfter hvert hår, mens det

andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå,

noe som gir virkelig jevne resultater.

Pop-up-trimmer

Finpuss utseendet ved å bruke pop-up-

trimmeren. Perfekt for å vedlikeholde en bart og

trimme kinnskjegg.

Barbermaskin som kan rengjøres

Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem

grundig under springen.

Effektivt strømsystem

Kan brukes med ledning og trådløst

LED-display

Indikerer: fullt batteri, lavt batterinivå, lader,

bytte skjærehoder, hurtiglading

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Barberingssystem: Super Lift&Cut,

DualPrecision-hoder

Følger konturene: Hoder som vipper og

beveger seg

Forme: Integrert pop-up-trimmer

Enkel i bruk

Skjerm: 2 LED-indikator

Rengjøring: Hurtigrensing av hårkammer, Alt

kan vaskes

Barberingstid: 50+ minutter, opptil 17

barberinger

Ladetid: 1 time, 3 min hurtiglading for én

barbering

Displayet viser: Fullt batteri, Lavt batterinivå,

Lading, Bytte skjærehoder, Rask lading

Drift: Bruk med ledning og trådløs, Oppladbart

batteri

Utforming

Håndtak: Riflet gummihåndtak, Sklisikker,

Ergonomisk godt grep

Farge: i/t

Overflate: i/t

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende

deksel

Service

Erstatningshode: HQ8 har blitt erstattet med

SH50

Garanti: To års garanti

Erstatningshoder: Skift annet hvert år med

HQ8

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Litium-ion

Stand-by-strøm: < 0,25 W

Maksimalt strømforbruk: 5,4 W
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