
Ηλεκτρική ξυριστική

μηχανή στεγνού ξυρίσματος

PowerTouch
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Σπαστές κεφαλές

 

PT920

Πιο γρήγορο και βαθύ ξύρισμα
Η νέα ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips PowerTouch προσθέτει... ταχύτητα στα πρωινά σας.

Τώρα με μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, πλήρως πλενόμενα μέρη και την απόδοση

ξυρίσματος Super Triple Track, η μηχανή PT920 επιταχύνει σημαντικά την πρωινή σας

περιποίηση.

Άνετο και βαθύ αποτέλεσμα

Το σύστημα SmartPivot παρέχει συνεχή επαφή με το δέρμα

Οι ξυριστικές κεφαλές TripleTrack προσφέρουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος

Σύστημα κοπής DualPrecision για να ξυρίζετε έως και τα πιο κοντά γένια

Σύστημα Super Lift & Cut για άνετο και βαθύ αποτέλεσμα

Το πτυσσόμενο τρίμερ είναι ιδανικό για τις φαβορίτες και το μουστάκι

Ο πιο γρήγορος τρόπος για την πρωινή σας περιποίηση

Φόρτιση 1 ώρας για 60+ λεπτά αυτονομίας

Πλενόμενη ξυριστική μηχανή με σύστημα QuickRinse
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Χαρακτηριστικά

Κεφαλές ξυρίσματος TripleTrack

Κεφαλές τριπλής διαδρομής που προσφέρουν 50%

μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος, για γρήγορο και

βαθύ ξύρισμα

SmartPivot

Η ξυριστική μηχανή κρατά σταθερά τις 3 ξυριστικές

κεφαλές πάνω στην επιδερμίδα, για γρήγορο ξύρισμα

Αποδοτικό σύστημα ισχύος:60+ λεπτά

Παρέχει 60+ λεπτά αυτονομίας για 21 ξυρίσματα.

Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα ώστε να είναι πάντοτε

έτοιμη όταν την χρειάζεστε

Σύστημα κοπής DualPrecision

Οι ξυριστικές κεφαλές DualPrecision της ξυριστικής

μηχανής έχουν εγκοπές για να ξυρίζουν τις

κανονικές τρίχες και οπές για να ξυρίζουν ακόμα

και τα πιο κοντά γένια

Κατοχυρωμένο σύστημα Super Lift & Cut

Το ενσωματωμένο σύστημα διπλής λεπίδας αυτής

της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις

τρίχες ώστε να τις κόβει με άνεση κάτω από το

επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.

Πτυσσόμενο τρίμερ

Η ξυριστική μηχανή διαθέτει ένα φαρδύ πτυσσόμενο

τρίμερ, ιδανικό για να περιποιείστε φαβορίτες και

μουστάκι

Πλήρως πλενόμενη ξυριστική μηχανή

Πλήρως πλενόμενη ηλεκτρική ξυριστική μηχανή με

σύστημα QuickRinse για γρήγορο καθάρισμα

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Κατοχυρωμένο σύστημα Super

Lift & Cut, Κεφαλές TripleTrack, Σύστημα κοπής

DualPrecision

Παρακολούθηση περιγράμματος: SmartPivot

Φορμάρισμα: Ενσωματωμένο πτυσσόμενο τρίμερ

Ευκολία στη χρήση

Χρόνος ξυρίσματος: Πάνω από 60 λεπτά, έως και 21

ξυρίσματα

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα, Γρήγορη φόρτιση 3

λεπτών για 1 ξύρισμα

Οθόνη: Ένδειξη φόρτισης, Ένδειξη χαμηλού επιπέδου

μπαταρίας, Ένδειξη πλήρους φόρτισης μπαταρίας,

Ένδειξη γρήγορης φόρτισης, 2 ενδεικτικές λυχνίες

LED

Καθάρισμα: Γρήγορο καθάρισμα χώρου συλλογής

Καθάρισμα: Γρήγορο καθάρισμα χώρου συλλογής

τριχών, Πλήρως πλενόμενη

Ενδείξεις οθόνης: Πλήρης μπαταρία, Χαμηλή

μπαταρία, Φόρτιση, Γρήγορη φόρτιση

Λειτουργία: Με ή χωρίς καλώδιο, Επαναφορτιζόμενη

μπαταρία

Σχεδιασμός

Λαβή: Αντιολισθητικό, Εύχρηστη εργονομική λαβή

Φινίρισμα: Μπροστινό περίβλημα από γυαλιστερό

πλαστικό

Χρώμα: Μαύρο & ασημί

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Καπάκι

προστασίας

Θήκη: Θήκη ταξιδίου

Βάση: Βάση φόρτισης

Ρεύμα

Τύπος μπαταριών: Li-Ion

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: < 0,25 W

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 5,4 W

Συντήρηση

Εγγύηση: Διετής εγγύηση

Ανταλλακτικές κεφαλές: Αντικαθιστάτε κάθε 2 έτη με

HQ9
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