
száraz elektromos
borotva

PowerTouch Pro

 
TripleTrack pengék

Minden irányba mozgatható
körkések

 

PT920CC

Gyorsabb és alaposabb

borotválkozás

A Philips PT920/21 PowerTouch rendszer felpörgeti reggeleit. Most még hosszabb

üzemidejű, teljesen lemosható, és a bevált Triple Track borotválási rendszerrel

gondoskodik róla, hogy gyorsan végezzen a reggeli borotválkozással.

A reggeli rutin gyorsabb már nem is lehetne

Minimum 60 perc vezeték nélküli borotválkozás 1 óra töltés után

A Jet Clean rendszer megtisztítja, feltölti és megújítja borotváját

QuickRinse rendszerű, mosható borotva

Kényelmes, alapos végeredmény

Triple-Track (háromsávos) borotvafejek 50%-kal nagyobb borotválási felületet

biztosítanak

A DualPrecision vágórendszer a legrövidebb borostát is leborotválja

Kényelmes és alapos borotválkozás a Super Lift & Cut rendszernek köszönhetően

A SmartPivot technológia folyamatos érintkezést biztosít a bőrrel

A dinamikus kontúrkövetés illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A rugósan oldódó pajeszvágó tökéletes az oldalszakáll és bajusz ápolásához



száraz elektromos borotva PT920/21

Fénypontok

Hatékony tápellátó rendszer: min. 60 perc

Minimum 60 perc, 21 alkalomnyi

borotválkozás. 1 óra alatt teljesen feltöltődik,

így bármikor rendelkezésre áll.

Super Lift&Cut Action

Az elektromos borotvába épített kettős vágóél

megemeli, majd a bőrfelszín alatt vágja el a

szőrszálakat

Dinamikus kontúrkövetés

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak

körvonalához az egyenletes borotválkozásért

DualPrecision vágás

A DualPrecision körkések rései a normál

szőrszálak, a lyukak pedig a rövidebb borosták

borotválására lettek kialakítva

Teljesen lemosható borotva

Teljesen mosható, QuickRinse rendszerű,

rövidebb idő alatt tisztára öblíthető borotva

SmartPivot

A technológia lehetővé teszi, hogy a 3 körkés

folyamatosan érintkezzen a bőrével, így Ön

gyorsan megborotválkozhasson

TripleTrack borotvafejek

A három borotválósáv 50%-kal nagyobb

borotválási felületet biztosít a gyors és alapos

borotválkozás érdekében

Rugósan oldódó pajeszvágó

A teljes szélességű pajeszvágóval az

oldalszakáll és a bajusz tökéletesen

formázható

Jet Clean rendszer

Alaposan kimossa, olajozza, megszárítja és

tölti a borotvát, a mindennap tökéletes

borotválkozásért
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