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  Шарнирни глави TripleTrack
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Сгъваем тример

Поставка за зареждане и чантичка
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TripleTrack
Бръснете 50% повече с всяко движение

PowerTouch ви осигурява повече енергия рано сутрин. Сега с повече минути на едно

зареждане, изцяло миещи се глави и ножчета TripleTrack, които ви осигуряват по-бързо

бръснене. С PowerTouch винаги ще имате летящ старт за сутрешните си дейности.

Комфортно и гладко бръснене

Ножчетата TripleTrack покриват 50% повече от повърхността на кожата с едно движение

Pivot, Flex & Float

Главите DualPrecision бръснат дълги косми и къса набола брада

Ножчетата Super Lift & Cut повдигат косъмчетата за по-гладко бръснене

Идеална за подрязване на бакенбарди и мустаци

Най-бързият начин да приключите със сутрешните дейности

Над 60 минути бръснене, 1 час зареждане

Може да се използва с и без кабел

Почистване само с изплакване

Светодиоден дисплей
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Акценти

Ножчета TripleTrack

Главите TripleTrack - с техните 3 пръстена на

бръснещите ножчета - покриват 50% повече от

повърхността на кожата с едно движение.

Прорезите и отворите на главите DualPrecision ви

позволяват да бръснете комфортно както дълги

косми, така и наболи косъмчета.

Pivot, Flex & Float

Главите се огъват, за да запазят контакт с кожата, и

се завъртат, за да добавят още едно измерение на

движението – всичко това ви гарантира гладко, бързо

и комфортно бръснене.

Ножчета DualPrecision

Ножчетата DualPrecision комфортно бръснат както

дълги косми, така и къса набола брада. 1.

Отделенията режат дълги косми. 2. Отворите режат

наболата брада.

Технология Super Lift & Cut

Първото ножче повдига всяко косъмче, докато

второто комфортно отрязва под нивото на кожата за

наистина гладък резултат.

Сгъваем тример

Завършете общото впечатление със сгъваемата

машинка за подстригване. Идеална за поддържане на

мустаци и подрязване на бакенбарди.

Над 60 минути бръснене

Енергийно ефективната, мощна и дълготрайна

литиево-йонна батерия ви дава повече бръснения с

едно зареждане. Заредете я за един час, и ще имате

на разположение 60+ минути време за бръснене -

това са около 20 бръснения. Самобръсначката

автоматично регулира силата си според начина, по

който се бръснете, така че действителното време за

бръснене може да варира. Заредете я за 3 минути и

ще имате достатъчно заряд за едно бръснене.

Ефикасна система за захранване

Може да се използва с и без кабел

Изцяло миеща се самобръсначка

Просто отворете главите и измийте старателно под

чешмата.

Светодиоден дисплей

Показва: Заредена батерия, Изтощена батерия,

Зареждане, Заменете бръснещите глави, Бързо

зареждане

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Super Lift&Cut, Ножчета

TripleTrack

Следване на контура на лицето: Въртящи и огъващи

се глави

Оформяне: Вградена сгъваема машинка за

подстригване

Лесна употреба

Време за бръснене: 60+ минути, до 21 бръснения

Време за зареждане: 1 час, 3-минутно бързо

зареждане за 1 бръснене

Дисплей: Индикатор за зареждане, Индикатор за

изтощена батерия, Индикатор за заредена батерия,

Индикатор за бързо зареждане, 2 светодиодни

индикатора

Почистване: Бързо изплакване на отделението за

косми, Изцяло миеща се самобръсначка

Дисплеят показва: Пълна батерия, Изтощена

батерия, Зареждане, Бързо зареждане

Работен режим: С и без кабел, Акумулаторна

батерия

Дизайн

Дръжка: Неплъзгащи се, Ергономично лесно хващане

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване, Предпазна капачка

Калъф: Калъф за пътуване

Стойка: Поставка за зареждане

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Мощност в режим на готовност: < 0,25 W

Максимална консумация на енергия: 5,4 W

Сервиз

Гаранция: 2 години гаранция

Резервни глави: Подменяйте на всеки 2 години с

HQ9
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