
Sähköparranajokone

PowerTouch

 
Kääntyvät TripleTrack-ajopäät

1 h latauksella 60 min
käyttöaikaa

Ylösnouseva rajain

Latausteline ja pussi

 

PT920/19

TripleTrack
Ajele 50 % enemmän jokaisella vedolla

PowerTouch Pro tuo tehoa aamuusi. Yhdellä latauksella saat nyt entistä enemmän

käyttöaikaa, ja täysin pestävät ajopäät ja TripleTrack-terät nopeuttavat

parranajoasi. PowerTouch Pro antaa potkua aamurutiineihisi.

Miellyttävä ja tarkka lopputulos

TripleTrack-terät leikkaavat 50 % enemmän kerrallaan

Ajopäät mukailevat kasvojen muotoja

DualPrecision-teräyksiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja lyhyen parransängen

Lift & Cut -terät nostavat partakarvoja ja leikkaavat ne tarkasti

Ihanteellinen pulisonkien ja viiksien siistimiseen

Nopeuta aamutoimiasi

Yli 60 minuuttia käyttöaikaa tunnin latauksella

Helppo puhdistaa

Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

LED-näyttö
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Kohokohdat

TripleTrack-teräyksiköt

TripleTrack-ajopäiden kolme terää leikkaavat

50 % enemmän kerrallaan. DualPrecision-

terien ansiosta voit ajaa sekä pitkiä

partakarvoja että lyhyttä parransänkeä.

SmartPivot

Ajopäät mukailevat kasvojen muotoja ja

pysyvät kosketuksessa ihoon. Parranajo on

miellyttävää ja lopputulos tarkka.

Yli 60 minuuttia käyttöaikaa

Energiatehokas ja kestävä litiumioniakku antaa

enemmän käyttöaikaa yhdellä latauksella.

Tunnin latauksella saat yli 60

minuuttia käyttöaikaa, joka riittää noin 20

ajokertaan. Parranajokone säätää

virrankulutusta käyttötarpeen mukaan, joten

todellinen parranajoaika voi vaihdella. Kolmen

minuutin latauksella saat akkuun riittävästi

virtaa yhtä ajokertaa varten.

DualPrecision-teräyksiköt

DualPrecision-ajopäät leikkaavat sekä pitkät

partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet

leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat

sängen.

Super Lift & Cut -tekniikka

Ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen

terä leikkaa sen tarkasti ihon pinnassa. Saat

täysin sileän lopputuloksen.

Ylösnouseva rajain

Viimeistele parranajo ylösnousevalla

rajaimella. Ihanteellinen pulisonkien ja viiksien

siistimiseen.

Tehokas virransyöttö

Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

Täysin pestävä parranajokone

Ajopäät on helppo avata ja huuhdella

juoksevalla vedellä.

LED-näyttö

Merkkivalot: akku täynnä, vähäinen lataus,

lataa, vaihda ajopäät, pikalataus
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Tekniset tiedot

Ajoteho

Ajojärjestelmä: Super Lift&Cut, TripleTrack-

teräyksiköt

Myötäilee muotoja: Kääntyvät ja joustavat

ajopäät

Muotoilu: Kiinteä nouseva rajain

Helppokäyttöinen

Ajoaika: Yli 60 minuuttia, jopa 21 ajokertaa

Latausaika: 1 tunti, Yksi ajokerta 3 minuutin

latauksella

Näyttö: Latausilmaisin, Lataus vähissä -

ilmaisin, Akku täynnä -merkkivalo,

Pikalatauksen merkkivalo, 2 LED-merkkivaloa

Puhdistaminen: Nopeasti huuhtoutuva

partakarvasäiliö, Täysin pestävä

Näytön merkkivalot: Akku täynnä, Akun lataus

vähissä, Lataaminen, Pikalataus, Vaihda

ajopäät

Toimi: Johdollinen ja johdoton, Ladattava akku

Muotoilu

Runko: Liukumisen estävä, Ergonominen ote

Pinnoitus: Kiiltävä muovinen etukuori

Väri: Musta & hopea

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Pussi: Kantolaukku

Teline: Latausteline

Virta

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Valmiustilan virta: < 0,25 W

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Huolto

Takuu: 2 vuoden takuu

Vaihtoterät: Vaihda kahden vuoden välein
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