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Ostrza TripleTrack

Ruchome głowice golące

 

PT920CC

TripleTrack
O 50% większa powierzchnia golenia za każdym

pociągnięciem

Golarka Philips PowerTouch Pro sprawi, że nabierzesz energii o poranku. Teraz

dzięki dłuższemu czasowi działania, możliwości pełnego mycia w wodzie i

potwierdzonej wydajności głowic Triple Track golarka PowerTouch przyspiesza

poranne golenie.

Najszybszy sposób na poranne golenie

Ponad 60 minut pracy na zasilaniu akumulatorowym, 1 godzina ładowania

System Jet Clean czyści, ładuje i konserwuje golarkę

Golarka z możliwością mycia w wodzie i systemem QuickRinse

Wygodne i dokładne golenie

Głowice TripleTrack oferują o 50% większą powierzchnię golenia

System tnący DualPrecision goli nawet najkrótszy zarost

System Super Lift & Cut zapewnia komfortowe i dokładne golenie

System SmartPivot zapewnia ciągły kontakt ze skórą

System Dynamic Contour Response dostosowuje się do kształtu twarzy i szyi

Wysuwany trymer — idealny do bokobrodów i wąsów



golarka elektryczna do golenia na sucho PT920/21

Zalety

Wydajny system zasilania: ponad 60 minut

działania

Ponad 60 minut pracy na zasilaniu

akumulatorowym wystarcza na 21-krotne

golenie. Pełne naładowanie trwa godzinę więc

golarka zawsze jest gotowa pracy

Super Lift&Cut Action

System podwójnych ostrzy wbudowany w

naszych golarkach elektrycznych unosi włosy i

przycina je na linii skóry, zapewniając

dokładniejsze golenie

Dynamic Contour Response

Golarka automatycznie dopasowuje się do

kształtu twarzy i szyi, zapewniając gładsze

golenie

System tnący DualPrecision

Zastosowane w golarce elektrycznej głowice

golące DualPrecision mają szczeliny do

golenia normalnych włosków i otwory

chwytające nawet najkrótszy zarost

Golarka — pełne mycie w wodzie

Dzięki możliwości mycia w wodzie i systemowi

QuickRinse golarkę elektryczną można

wypłukać w krótszym czasie

SmartPivot

3 głowice golące golarki dokładnie przylegają

do skóry, zapewniając szybkie golenie

Głowice golące TripleTrack

Trzy głowice golące zapewniają o 50%

większą powierzchnię golenia, a tym samym

szybsze i dokładniejsze golenie

Wysuwany trymer

Golarka jest wyposażona w szeroki, wysuwany

trymer — idealny do przycinania wąsów i

bokobrodów

System Jet Clean

Dokładnie wypłukuje, nawilża, suszy i ładuje

golarkę, zapewniając doskonałe golenie

każdego dnia

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Doskonałe golenie

System golenia: System tnący TripleTrack,

System tnący DualPrecision, Super Lift&Cut

Dopasowuje się do kształtu twarzy:

SmartPivot, Dynamic Contour Response

Stylizacja: Zintegrowany wysuwany trymer

Łatwa obsługa

Czas golenia: Ponad 60 minut

Ładowanie: Możliwość powtórnego ładowania,

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe, Szybkie,

3-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze

golenie

Czas ładowania: 1 godzina

Wyświetlacz: 2 wskaźniki LED, Wskaźnik

ładowania, Wskaźnik niskiego poziomu

naładowania akumulatora, Wskaźnik pełnego

naładowania, Wskaźnik szybkiego

naładowania

Czyszczenie: Golarka — pełne mycie w

wodzie, Komora na włosy z możliwością

szybkiego płukania

Jet Clean: System Jet Clean w zestawie

Wzornictwo

Uchwyt: Wygodny chwyt, Żebrowany, gumowy

uchwyt

Wykończenie: Lakierowana przednia osłona,

Matowy, chromowany pierścień, Panel

wyświetlacza w kolorze lustrzanej czerni

Kolor: Antracytowy

Akcesoria

Etui: Pokrowiec

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

Jet Clean: Jet Clean

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na

głowicę HQ9
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