
Sähköparranajokone

PowerTouch

 
Kääntyvät TripleTrack-ajopäät

1 h latauksella 60 min
käyttöaikaa

Ylösnouseva rajain

Jet Clean -järjestelmä

 

PT920/22

TripleTrack
Ajele 50 % enemmän jokaisella vedolla

Uudella Philips PowerTouch PT920 -sähköparranajokone tekee aamurutiinistasi

tehokkaamman. Täysin pestävässä parranajokoneessa on Triple Track -ajoteho ja

enemmän ajominuutteja. Näiden ominaisuuksien ansioista aamurutiinistasi tulee

paljon nopeampi.

Nopeuta aamutoimiasi

Jet Clean -järjestelmä puhdistaa, lataa ja uudistaa parranajokoneesi

Vastaa kosketukseen dynaamisesti ja myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

SmartPivot-tekniikka takaa jatkuvan ihokosketuksen

Super Lift & Cut -järjestelmä takaa miellyttävän tarkan parranajon

Miellyttävä ja tarkka lopputulos

DualPrecision ajaa lyhyimmänkin sängen

Yli 60 minuuttia johdotonta parranajoa, tunnin lataus

Pestävä parranajokone, QuickRinse-järjestelmä

Nouseva rajain sopii täydellisesti pulisonkien ja viiksien siistimiseen

TripleTrack-ajopäillä 50 % enemmän ajopintaa
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Kohokohdat

Dual Precision -parranajo

Sähköparranajokoneen DualPrecision-

ajopäissä on aukot normaaleja partakarvoja

varten ja lisäaukot lyhyintäkin sänkeä varten.

Jet Clean -järjestelmä

Uudistaa parranajokoneen pesemällä,

voitelemalla, kuivaamalla ja lataamalla sen

täysin, jotta ajotulos olisi paras mahdollinen

päivästä toiseen.

Vastaa kosketukseen dynaamisesti

Sähköparranajokone myötäilee automaattisesti

kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee

parranajosta miellyttävää.

Tehokas akku: yli 60 minuuttia ajoaikaa

Yli 60 minuuttia johdotonta ajoaikaa riittää 21

ajokertaan. Latautuu täyteen tunnissa, joten

laite on aina käyttövalmis.

Täysin pestävä parranajokone

Täysin pestävän sähköparranajokoneen voi

huuhdella nopeasti puhtaaksi QuickRinse-

järjestelmän ansiosta.

Nouseva rajain

Sähköparranajokoneen leveä rajain sopii

täydellisesti pulisonkien ja viiksien

siistimiseen

SmartPivot

Sähköparranajokone pitää 3 ajopäätä

jatkuvasti läheisessä kosketuksessa ihoon.

Tehokas lopputulos nopeasti.

Super Lift & Cut -järjestelmä

Sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä

nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi

ja tarkasti.

TripleTrack-ajopäät

Kolmella kehällä leikkaavissa ajopäissä on

50 % enemmän ajopintaa. Saat tarkan

lopputuloksen nopeasti.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ajoteho

Ajojärjestelmä: TripleTrack-

leikkausjärjestelmä, DualPrecision-parranajo,

Super Lift&Cut

Myötäilee muotoja: SmartPivot, Vastaa

kosketukseen dynaamisesti

Muotoilu: Kiinteä nouseva rajain

Helppokäyttöinen

Ajoaika: Yli 60 minuuttia

Lataaminen: ladattava, Johdoton ja

johdollinen käyttö, 3 minuutin pikalataus yhtä

parranajoa varten

Latausaika: 1 tunti

Näyttö: 2 LED-merkkivaloa, Latausilmaisin,

Lataus vähissä -ilmaisin, Akku täynnä -

merkkivalo, Pikalatauksen merkkivalo

Puhdistaminen: Täysin pestävä parranajokone,

Nopeasti huuhtoutuva partakarvasäiliö

Jet Clean: Mukana Jet Clean -yksikkö

Muotoilu

Runko: Käteen sopiva kahva, Uurrettu

kumikahva

Pinnoitus: Etukuori (lakattu), Koristerengas

harjattua kromia, Kiiltävän musta

näyttöpaneeli

Väri: Antrasiitti

Lisätarvikkeet

Pussi: Pehmeä pussi

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Jet Clean: Jet Clean

Virta

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Valmiustilan virta: < 0,25 W

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein
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